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Biuro
Rady Miejskiej 
w miejscu

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr SG.0050.169.2019 Burmistrza Zdzieszowic 
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 r. 
oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2020-2023 wraz z załącznikami i objaśnieniami.



Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr SG.0050.169.2019 
Burmistrza Zdzieszowic 
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art.238 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
( Dz. U. z 2019 r. poz.869 ) Burmistrz Zdzieszowic postanawia :

§ 1.
Przedłożyć Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Opolu:

1. projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2020 wraz z załącznikami:

1 )plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2020 r., zgodnie z 
załącznikiem Nr 1-tab.nr 1 i 2,
2) plan przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) plan wydatków jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

3. materiały informacyjne obejmujące :
1 jszczegółowy wykaz zakupu i sprzedaży gruntów z wyszczególnieniem numeru działki, 
powierzchni i celu,
2) projekty planów instytucji kultury -  MiGBP i MGOKSiR,
3) wykaz zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2-

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronach 
internetowych gminy Zdzieszowice.



Projekt

U C H W A Ł A  Nr 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz.506,1309,1696 i 1815 ), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, 
art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.869 ) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala , co 
następuje :

§ i-

1 .Ustala się dochody budżetu na 2020 r. w łącznej kwocie 67.653.950,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 66.754.692,25 zł
2) dochody majątkowe: 899.257,75 zł

jak w załączniku nr 1 -  tab. nr 1

2.Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w łącznej kwocie 71.938.950,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 67.045.474,45 zł
2) wydatki majątkowe: 4.893.475,55 zł

jak w załączniku nr 1 -  tab. nr 2

§ 2-

Deficyt budżetu w kwocie 4.285.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.811.700,00 zł oraz przychodami jednostek 
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki 
z OŚiGW w kwocie 473.300,00 zł.

§ 3.

1.Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.285.000,00 zł; 

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone w 
wysokości 266.500,00 z ł , natomiast wydatki budżetu w kwocie 377.500,00 zł przeznacza się na 
realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
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alkoholowych w wysokości 374.300,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 
w wysokości 3.200,00 zł.

§5.

Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn.zm.) został ustalony na kwotę: 
435.000,00 z ł , natomiast wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska 
gospodarki wodnej, w wysokości 908.300 zł.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.
W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 367.297,39 z ł ,
2) celową w wysokości: 191.500,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8.

Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi 
umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 322.478,51 zł.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 

-jak w załączniku nr 4,tab.nr li2

§ io.
Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do 
realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 181.393,35 zł 
-zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11.

1.Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do :

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie



wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy.

4)przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Samorządowe jednostki budżetowe uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku 
budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast 
uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochód budżetu gminy.

§ 12 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 1 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.



Zał. n r 1

P R O J E K T  P L A N U
D O C H O D Ó W  I W Y D A T K Ó W  B U D Ż E T U  

G M I N Y  Z D Z I E S Z O W I C E  
na 2020 r.

\ dz ia ł, rozdział, paragraf \

I D O C H O D Y
tab. nr. 1

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi
1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 4.800,00

01095 pozostała działalność 4.800,00

Dochody bieżące 4.800,00

0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze

4.800,00

1.wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.700,00
2.wpływy z dzierżawy gruntów rolnych 3.100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.120.200,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej

229.500,00

Dochody bieżące 229.500,00

0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu 
państwa z tytułu postępowania sądowego i 
prokuratorskiego

1 0 .0 0 0 ,0 0

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

4.000,00

0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze

187.000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 7.500,00

0970 wpływy z różnych dochodów 
-bezumowne korzystanie z lokali

2 1 .0 0 0 ,0 0
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 890.700,00

Dochody bieżące 341.100,00

0470 wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie 2.100,00
i służebności

0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości

35.000,00

0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze

301.000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 
\ od należności rozłożonych na raty \

3.000,00

Dochody maiatkowe 549.600,00

0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności

24.300,00

0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
-za gotówkę -  514.300 zł 
-na raty -  11.000 zł

525.300,00

750 Administracja publiczna 129.307,25

75011 urzędy wojewódzkie 118.107,25

Dochody bieżące 118.107,25

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu

118.075,00

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem 
na:
1 .sprawy obywatelskie 96.279,00
2.zadania obronne 13.326,00
3.ewidencja działalności gospodarczej 8.470,00

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami
-5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz 
budżetu państwa

32,25
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75023 Urzędy gmin 11.000,00

Dochody bieżące 11.000,00

0570 wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych

1.300,00

0690 wpływy z różnych opłat 1.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 8.700,00

75085 wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego

200,00

Dochody bieżące 200,00

0970 wpływy z różnych dochodów 200,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

3.084,00

75101 urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej , kontroli i ochrony prawa

3.084,00

Dochody bieżące 3.084,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Uprowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 

wyborców

3.084,00

752 Obrona narodowa 500,00

75212 pozostałe wydatki obronne 500,00

Dochody bieżące 500,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem 
na :
1 .szkolenia obronne

500.00

500.00
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754
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 7.600,00

75414 Obrona cywilna 7.600,00

Dochody bieżące 7.600,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

7.600,00

756
Dochody od osób prawnych ,od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

33.760.666,00

75601 wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

18.000,00

Dochody bieżące 18.000,00

0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej 
osób fizycznych , opłacanego w formie karty 
podatkowej

18.000,00

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych

14.451.200,00

Dochody bieżące 14.451.200,00

0310 wpływy z podatku od nieruchomości 14.306.000,00

0320 wpływy z podatku rolnego 6.000,00

0330 wpływy z podatku leśnego 21.300,00

0340 wpływy z podatku od środków transportowych 114.700,00

0500 wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych

1.400,00

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

300,00

0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat

1.500,00
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75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatku od spadków i darowizn oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 
Dochody bieżące

2.733.800.00

2.733.800.00

0310 wpływy z podatku od nieruchomości 1.884.500,00

0320 wpływy z podatku rolnego 255.400,00

0330 wpływy z podatku leśnego 5.100,00

0340 wpływy z podatku od środków transportowych 57.600,00

0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 31.200,00

0430 wpływy z opłaty targowej 30.000,00

0500 wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych

460.000,00

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

5.000,00

0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat

5.000,00

75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
j.s.t na podstawie ustaw

180.300,00

Dochody bieżące 180.300,00

0410 wpływy z opłaty skarbowej 53.000,00

0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez 
j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

125.000,00

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

100,00

0690 wpływy z różnych opłat 2.200,00

75621 udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

16.377.366,00

Dochody bieżące 16.377.366,00

0010 wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

14.327.366,00



6

0020 wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych

2.050.000,00

758 Różne rozliczenia 11.634.709,00

75801 część oświatowa subwencji ogólnej dlaj.s.t. 11.543.188,00

Dochody bieżące 1 1.543.188,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 1.543.188,00

75814 różne rozliczenia finansowe 23.000,00

Dochody bieżące 23.000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 
-odsetki od środków na rachunkach

23.000,00

bankowych

75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla 68.521,00
gmin
Dochody bieżące 68.521,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 68.521,00

801 Oświata i wychowanie 1.596.333,75

80101 Szkoły podstawowe 418.407,75

Dochody bieżące 68.750,00

0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych j.s.t. oraz innych umów 
o podobnym charakterze, w tym:

66.500,00

l.PSP Nr 1 3.500,00
2.PSP Nr 2 7.000,00
3.PSP Nr 3 56.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 2.250,00

Dochody majątkowe 349.657,75

1.dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 349.657,75

6257 dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich

349.657,75
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oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego -  
dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja 
budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w 
Zdzieszowicach (OŚiGW) -  segment G” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych

51.914,00

Dochody bieżące 51.914,00

0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego

4.700,00

0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

15.600,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gminy z 
przeznaczeniem na realizacje zadań własnych 
gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

31.614,00

80104 przedszkola 1.126.012,00

Dochody bieżące 1.126.012,00

0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego

109.400,00

0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

430.000,00

0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych j.s.t. oraz innych umów 
o podobnym charakterze

4.500,00

0830 wpływy z usług
1 .środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania 
dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli 
-  zwrot kosztów utrzymania tych dzieci

112.500,00

0970 wpływy z różnych dochodów 1.150,00



2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gminy z 
przeznaczeniem na realizacje zadań własnych 
gminy w zakresie wychowania przedszkolnego

468.462,00

851 Ochrona zdrowia 266.500,00

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 266.500,00

Dochody bieżące 266.500,00

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych

266.500,00

852 Pomoc społeczna 609.100,00

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

24.500,00

społecznej 
Dochody bieżące 24.500,00

0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 500,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy

24.000,00

85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

174.000,00

rentowe
Dochody bieżące 174.000,00

0830 wpływy z usług
-m.in.: opłata za pobyt w DPS

118.500,00

0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 500,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy

55.000,00

85216 zasiłki stałe 219.000,00

Dochody bieżące 219.000,00

0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 2.000,00
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2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy

217.000,00

85219 Ośrodek pomocy społecznej 125.600,00

Dochody bieżące 125.600,00

0970 wpływy z różnych dochodów 600,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy

125.000,00

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dochody bieżące

44.000. 00

44.000. 00

0830 wpływy z usług 42.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

2.000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22.000,00

Dochody bieżące 22.000,00

2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gminy 
-pomoc państwa w zakresie dożywiania

22.000,00

855 Rodzina 18.084.050,00

85501 Świadczenie wychowawcze 14.315.000,00

Dochody bieżące 14.315.000,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00

0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 20.000,00

2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom, związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowaniu dzieci

14.293.000,00
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85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
Dochody bieżące

3.152.500.00

3.152.500.00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 7.000,00

0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 20.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

3.101.000,00

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 
-dochody uzyskiwane na rzecz budżetu 
państwa z tyt. funduszu i zaliczek 
alimentacyjnych

24.500,00

85504 Wspieranie rodziny 446.000,00

Dochody bieżące 446.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

446.000,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 157.250,00

Dochody bieżące 157.250.00

0690 wpływy z różnych opłat 
-opłata stała rodziców

105.000,00

0830 wpływy z usług 
-odpłatność za wyżywienie

52.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 200,00

0920 wpływy z pozostałych odsetek 50,00

85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

13.300,00
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rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów 
Dochody bieżące 13.300,00

0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 300,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

13.000,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 437.100,00

9 0 0 1 9 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 
Dochody bieżące

435.000. 00

435.000. 00

0690 wpływy z różnych opłat 
-opłaty dot. GFOŚ

435.000,00

9 0 0 2 0 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłaty produktowej 
Dochody bieżące

1.100,00

1.100,00

0400 wpływy z opłaty produktowej 1.100,00

9 0 0 9 5 pozostała działalność 1.000,00

Dochody bieżące 1.000,00

0830 wpływy z usług
(wpływy z tytułu korzystania z szaletu 
publicznego)

1.000,00

Ogółem dochody
w tym:

1. dochody bieżące
2. dochody majątkowe

67.653.950,00

66.754.692,25
899.257,75
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Zał. nr 1- tab. nr 2

II W Y D A T K I

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi
1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 5.500,00

01095 pozostała działalność 5.500,00

Wydatki bieżące 5.500,00

2850

w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 

w wysokości 2 % uzyskanych wpływów 
z podatku rolnego

5.500.00
5.500.00

5.500.00

600 Transport i łączność 1.367.800,00

60004 lokalny transport zbiorowy 100.000,00

4300

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług pozostałych 
-rekompensata z tytułu świadczenia usług -  
organizowanie publicznego transportu zbiorowego 
na obszarze gminy

100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00

60013 drogi publiczne wojewódzkie 170.100,00

4520

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego
-m .in . opłata za zajęcie pasa drogowego

100,00

100,00
100,00

100,00

Wydatki maiatkowe 170.000,00
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1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne 170.000,00

6300 dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 
ljdotacja dla Województwa Opolskiego z 
przeznaczeniem na współfinansowanie zadania 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku 
od stacji Orlen do granicy obszaru zabudowanego 
Zdzieszowice w kierunku Krapkowic” -  
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

170.000,00

60014 drogi publiczne powiatowe 3.000,00

4520

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego
-  m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego

3.000. 00

3.000. 00
3.000. 00

3.000. 00

60016 drogi publiczne gminne 752.700,00

4270

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1 )wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług remontowych

158.500.00

158.500.00
158.500.00

125.000,00

ajremonty cząstkowe dróg 80.000,00

bjnaprawy chodników w mieście i gminie 20.000,00

cjnaprawy awaryjne dróg 25.000,00

4300 zakup usług pozostałych 17.500,00

ajnadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów 1.000,00

bjokresowe przeglądy dróg 10.000,00

cjwykonanie projektów organizacji ruchu 5.000,00

djsprawdzenie widoczności na przejazdach 
kolejowych

1.500,00



14

4430 różne opłaty i składki 
-m.in.: opłata za ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
na drogach i chodnikach w gminie

10.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego
-  m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego

6.000,00

Wydatki majątkowe 594.200,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 594.200,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 594.200,00

ljprzebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej 
2)wykonanie progów zwalniających na ul. Piastów 
przy PP nr 6 w Zdzieszowicach oraz na ul. Parkowej 
w Rozwadzy

572.200,00
22.000,00

60017 drogi wewnętrzne 329.000,00

4270

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług remontowych 
ajremont cząstkowy dróg

34.000. 00

34.000. 00
34.000. 00

30.000. 00

4300 zakup usług pozostałych
ajnadzory , ogłoszenia i wyk. kosztorysów

1.000,00

4430 różne opłaty i składki 
a)m.in.: opłata za ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
na drogach i chodnikach w gminie

3.000,00

Wydatki maiatkowe 295.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 295.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 295.000,00

ljprzebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w 
Zdzieszowicach -  odnoga ul. za Odrą 
2)przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 
192/2 w Oleszce -  na odcinku od dz. nr 82 do dz. 
nr 214.

230.000. 00

65.000. 00
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60095 pozostała działalność 13.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

13.000,00

1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13.000,00
1 jwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

13.000,00

4270 zakup usług remontowych 
ajremont przystanków w gminie

10.000,00

4430 różne opłaty i składki
a)m.in.: opłata za ubezpieczenie m ienia-
przystanków

3.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.382.657,75

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 658.500,00

Wydatki bieżące: 533.500,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym: 533.500,00

ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

533.500,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00

4260 zakup energii 136.000,00

4270 zakup usług remontowych 
w tym:

165.000,00

1.różne usługi remontowe: m.in.: całodobowe 
pogotowie awaryjne, fundusz remontowy, 
nieprzewidziane awarie oraz pozostałe usługi 
remontowe, w tym konserwacja gaśnic i hydrantów

165.000,00

4300 zakup usług pozostałych
(m.in.: usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, 
przeglądy budynków, opłata eksploatacyjna (lokale 
we wspólnotach), pozostałe usługi w tym: 
dezynfekcja i deratyzacja w budynkach )

106.000,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

3.000,00

4430 różne opłaty i składki 15.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

70.000,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38.000,00
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Wydatki maiatkowe 125.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 125.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
l)Termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1 
Majal6 (OŚiGW)

125.000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.724.157,75

Wydatki bieżące: 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:

371.800.00

371.800.00

4210

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup materiałów i wyposażenia 
-m.in. zakup map, taśm

371.800,00

1.500,00

4260 zakup energii 170.000,00

4270 zakup usług remontowych 
w tym:
1.różne usługi remontowe: m.in.: konserwacja i 
naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, 
całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz 
remontowy, nieprzewidziane awarie oraz pozostałe 
usługi remontowe

28.000,00

28.000,00

4300 zakup usług pozostałych 
w tym:
l.m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, 
sporządzanie dokumentacji z ewidencji gruntów i 
budynków, usługi kominiarskie, opłata 
eksploatacyjna , przeglądy budynków, pozostałe 
usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w 
budynkach

45.200,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

17.000,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

5.000,00

4430 różne opłaty i składki 23.000,00

4480 podatek od nieruchomości 23.000,00

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetówj.s.t. 100,00
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4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 26.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

6.000,00

4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych

15.000,00

4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5.000,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.000,00

Wydatki majątkowe 2.352.357,75

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2.352.357,75

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.332.357,75

ljadaptacja części budynku przy sali gimnastycznej 
na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach na siedzibę 
MGOPS w Zdzieszowicach
2)Termomodernizacja budynku przy ul. Filarskiego 
19 -  etap I (OŚiGW)

2.200.000,00

132.357,75

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
-m.in.: wykupy gruntów

20.000,00

710 Działalność usługowa 104.500,00

71004 plany zagospodarowania przestrzennego 104.500,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:

104.500.00

104.500.00

1 jwynagrodzenie i składki od nich naliczone 8.000,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 
-wynagrodzenie za wydanie opinii

8.000,00

2) wy datki związane z realizacją statutowych zadań: 96.500,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

4300 zakup usług pozostałych 93.500,00



a)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 
bjogłoszenia w prasie
c) zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zdzieszowice
d) opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Żyrowa nr działek: część 
444,450/1,450/2 i część 450/5
e) aktualizacja studium uwarunkowań sołectwa 
Żyrowa nr działki 444

4.000. 00 
1.500,00

80.000. 00

4.000. 00

4.000. 00

750 Administracja publiczna 7.413.175,00

75011 urzędy wojewódzkie 118.075.00

Wydatki bieżace-zadania zlecone 118.075,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 118.075,00

4010

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

118.075.00

98.767.00

ajsprawy obywatelskie 
bjzadania obronne
cjewidencja działalności gospodarczej

80.535.00
11.147.00
7.085.00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: 16.889,00

ajsprawy obywatelskie
b) zadania obronne
c) ewidencja działalności gospodarczej

13.771.00
1.906.00
1.212.00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych , 
w tym:
ajsprawy obywatelskie 
bjzadania obronne
cjewidencja działalności gospodarczej

2.419.00

1.973.00
273.00
173.00

75022 Rada Miasta 333.000,00

Wydatki bieżące 333.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 21.000,00

1 )wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 
-wydatki związane z utrzymaniem 

i działalnością Rady Miejskiej

21.000,00
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4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

4220 zakup środków żywności 5.000,00

4300 zakup usług pozostałych 5.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

10.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 312.000,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
\m.in.: diety \

312.000,00

75023 Urząd Miasta 5.411.600,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

5.331.600.00

5.311.600.00

4010

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników

4.402.100.00

3.430.300.00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 249.000,00

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30.000,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 577.800,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

65.000,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 50.000,00

4140

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych

909.500,00

67.000,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 174.000,00

4220 zakup środków żywności 6.000,00

4260 zakup energii 91.000,00

4270 zakup usług remontowych 97.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 5.000,00
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4300 zakup usług pozostałych 278.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyj ny ch

32.000,00

4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

2.000,00

4410 podróże służbowe krajowe 21.000,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 2.000,00

4430 różne opłaty i składki 20.000.00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

70.000,00

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00

4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego

9.000,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

30.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

20.000,00

Wydatki maiatkowe 80.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00

1) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach 
biurowych
2) budowa garażu na dz. ew. 151 w Zdzieszowicach 
( teren Urzędu)

35.000. 00

45.000. 00

75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

15.000. 00

15.000. 00
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4300

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup usług pozostałych

15.000. 00

15.000. 00

75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.325.500,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

1.325.500.00

1.322.200.00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 1.119.800,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 886.600,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.500,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 148.700,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

16.000,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 7.000,00

4210

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup materiałów i wyposażenia

202.400,00

59.000,00

4220 zakup środków żywności 1.500,00

4260 zakup energii 16.600,00

4270 zakup usług remontowych 26.500,00

4280 zakup usług zdrowotnych 1.700,00

4300 zakup usług pozostałych 62.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.800,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

100,00

4410 podróże służbowe krajowe 1.900,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 200,00

4430 różne opłaty i składki 750,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

20.500,00
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4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

750,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

7.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń

3.300,00

75095 pozostała działalność 210.000,00

Wydatki bieżące 210.000.00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 210.000,00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

210.000,00

4430 różne opłaty i składki
1.składki m.in. na : Stowarzyszenie : Pradziad, 
Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, 
Związek Międzygminny „Czysty Region” oraz 
Związek Gmin Śląska Opolskiego.

210.000,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

3.084,00

75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

3.084,00

Wydatki bieżące- zadania zlecone 3.084,00
( prowadzenie rejestru wyborców ) 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3.084,00

4010

ljwynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników

3.084.00

2.580.00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 441,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

63,00
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752 Obrona narodowa 10.500,00

75212 pozostałe wydatki obronne 500,00

Wydatki bieżące -  zadanie zlecone 500,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 500,00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

500,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 
-szkolenia obronne

500,00

75295 pozostała działalność 10.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

10.000,00

1 .świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
-świadczenia pieniężne rekompensujące utracone 
wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym 
ćwiczenia wojskowe.

10.000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754 przeciwpożarowa 371.196,40

75405 Komendy powiatowe Policji 30.000,00

Wydatki bieżące 30.000,00

1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30.000,00

ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

30.000,00

2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30.000,00

1 jśrodki na dodatkowe służby patrolowe na terenie 25.000,00
gminy Zdzieszowice 
2)nagrody dla policjantów 5.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 311.096,40

Wydatki bieżące 274.100,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 240.100,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczone: 51.100,00
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4110
w tym:
składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

100,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 49.000,00

4210

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia

189.000. 00

70.000. 00

4260 zakup energii 44.000,00

4270 zakup usług remontowych 18.000,00

4300 zakup usług pozostałych 28.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyj ny ch

1.000,00

4430 różne opłaty i składki 28.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.000,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
\ zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu 

szkoleń lub udziału w akcjach /

34.000,00

Wydatki maiatkowe 36.996,40

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.996,40

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36.996,40

1 )Fundusz Sołecki wsi Żyrowa -  zagospodarowanie 
terenu wokół budynku remizy strażackiej

36.996,40

75414 Obrona cywilna 17.100,00

Wydatki bieżące 17.100,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 17.100,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
a)zadania zlecone

7.600.00

7.600.00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6.358,00
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4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.087,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

155,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

9.500,00

a)zadania własne 9.500,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00

4260 zakup energii 500,00

4270 zakup usług remontowych 4.000,00

4300 zakup usług pozostałych 1.000,00

75495 pozostała działalność 13.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

13.000,00

1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 13.000,00

1) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

13.000,00

4260 zakup energii 
( monitoring m iasta)

13.000,00

757 Obsługa długu publicznego 322.478,51

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego

322.478,51

Wydatki bieżące 
w tym:

322.478,51

1 .wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez jst, przypadające do spłaty w danym roku 
budżetowym

322.478,51

8030 wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń , 
w tym:

322.478,51

ljzgodnie z podpisaną umową poręczenia z 
4.02.201 lr. z póź.zm. -  poręczenie pożyczki spółce 
WiK Zdzieszowice.

250.1 16,51

2)zgodnie umową poręczenia z dn.6.10.2016 r -  
poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „ Czysty 
Region”

72.362,00
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758 Różne rozliczenia 558.797,39

75818 rezerwy ogólne i celowe 558.797,39
w tym:
Wydatki bieżące 
w tym:

558.797,39

1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na : 558.797,39

1) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

558.797,39

4810 rezerwy 
w tym:

558.797,39

1.rezerwa ogólna 367.297,39 ok.0,51 %

2.rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację 
zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu 
kryzysowym

191.500,00 ok.0,52 %

801 Oświata i wychowanie 27.697.414,00

80101 szkoły podstawowe 17.635.380,00

Wydatki bieżące 16.939.680,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 16.797.460,00

ljwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 13.821.290,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
N- 8.692.000 zł

10.709.670,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 866.630,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.958.930,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

277.660.00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 8.400,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

2.976.170,00

4190 nagrody konkursowe 6.700,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 328.800,00

4220 zakup środków żywności 1.350,00
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4240 zakup środków dydaktycznych i książek 62.500,00

4260 zakup energii 879.250,00

4270 zakup usług remontowych 613.300,00

4280 zakup usług zdrowotnych 18.700,00

4300 zakup usług pozostałych 293.740,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22.700,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

3.600,00

4410 podróże służbowe krajowe 5.400,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 2.000,00

4430 różne opłaty i składki 34.200,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

644.230,00

4480 podatek od nieruchomości 15.000,00

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 2.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego

35.400,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

7.300,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.220,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

142.220,00

Wydatki maiatkowe 695.700,00

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 695.700,00

1 jśrodki własne 157.100,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157.100,00

ajwykonanie monitoringu boisk szkolnych -  
PSPnr 1,
bjrozbudowa systemu monitoringu w PSP Nr 2, 
c)wykonanie izolacji ścian piwnic w budynku

25.100,00

8.000,00
20.000,00
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PSP nr 2 -  wykonanie dokumentacji,
d) wykonanie ogrodzenia od ul. Żyrowskiej -  PSP 
nr 2,
e) budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych 
przy sali basenowej -  PSP nr 3,
f) wykonanie klimatyzacji w świetlicy PSP nr 3, 
gjwykonanie izolacji ścian piwnic w budynku PSP 
w Żyrowej oraz wykonanie nawierzchni placu przy 
szkole -  wykonanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej

25.000. 00

48.000. 00

11.000. 00 
20.000,00

2)programy finansowane z udziałem środków , o 
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 
związanych z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego -  dofinasowanie Projektu 
„Termomodernizacja budynku szkolnego przy 
ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach ( OŚiGW) -  segment 
G” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

538.600,00

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
-środki europejskie

349.657,75

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
-wkład własny -  (OŚiGW)

188.942,25

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 390.170,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

390.170.00

375.270.00

1 )wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 326.460,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
N- 183.500 zł

251.100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.700,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 47.800,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

6.860,00

4210

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup materiałów i wyposażenia

48.810.00

6.300.00
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4240 zakup środków dydaktycznych i książek 2.700,00

4280 zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 zakup usług pozostałych 25.050,00

4410 podróże służbowe krajowe 50,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

14.210,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.900,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

14.900,00

80104 Przedszkola 7.969.100,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1. wy datki jednostek budżetowych, w tym n a :

7.888.100.00

7.260.100.00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 5.729.800,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
N- 2.564.500 zł

4.451.500,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 336.600,00

4110 składka na ubezpieczenie społeczne 810.300,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

112.600,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 18.800,00

4140

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

1.530.300,00

4.000,00

4190 nagrody konkursowe 8.500,00

4210 zakupu materiałów i wyposażenia 152.400,00

4220 zakup środków żywności 430.000,00

4240 zakup środków dydaktycznych i książek 22.100,00

4260 zakup energii 269.500,00
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4270 zakup usług remontowych 185.500,00

4280 zakup usług zdrowotnych 11.350,00

4300 zakup usług pozostałych 91.900,00

4330 zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego
-środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania 
dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych 
gminach -  zwrot kosztów utrzymania tych dzieci

80.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.800,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

1.450,00

4410 podróże służbowe krajowe 800,00

4430 różne opłaty i składki 8.400,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

230.300,00

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

18.250,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.200,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

4.050,00

2.dotacja na zadania bieżące 600.000,00

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 
-dotacja dla niepublicznego przedszkola 
prowadzonego przez siostry zakonne

600.000,00

3 .świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.000,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

28.000,00

Wydatki maiatkowe 81.000,00



1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 81.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81.000,00

ljwykonanie klimatyzacji w salach zabaw, jadalni i 16.000,00
kuchni w PP nr 2,
2)wykonanie klimatyzacji w 2 salach zabaw i 
magazynie spożywczym w P-5,

25.000,00

3)Termomodernizacja budynku P-6 -  wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej -  (OŚiGW)

40.000,00

80113 dowożenie uczniów do szkół 206.400,00

Wydatki bieżące 206.400,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 171.800,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 3.800,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 200,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

100,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 3.500,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

168.000,00

4300 zakup usług pozostałych 168.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.600,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.600,00

80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98.864,00

Wydatki bieżące 98.864,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 98.864,00

ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

98.864,00

4300 zakup usług pozostałych 19.700,00

4410 podróże służbowe krajowe 3.200,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

75.964,00
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80149 realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego

402.500,00

Wydatki bieżące 402.500,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 402.500,00
1 )wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402.500,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 
N- 236.400 zł

331.400,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.000,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

8.100,00

80150 realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych

930.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

930.000,00

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 930.000,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane 930.000,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 
N - 681.600 zł

772.000,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 133.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

19.000,00

80195 pozostała działalność 65.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

65.000,00

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 56.200,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 56.200,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 
( 30 % naliczonego funduszu nagród dla 
nauczycieli do dyspozycji Burmistrza )

56.200,00



33

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.800,00

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 
-środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli

8.800,00

851 Ochrona zdrowia 377.500,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3.200,00

Wydatki bieżące 
w tym:

3.200,00

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3.200,00
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
Zadań

3.200,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 200,00

4300 zakup usług pozostałych 3.000,00

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 374.300,00

Wydatki bieżące 374.300,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym n a : 362.800,00

ljwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 303.000,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 218.100,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.100,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 42.800,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

3.400,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 24.600,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

59.800,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

4220 zakup środków żywności 100,00

4260 zakup energii 19.800,00

4270 zakup usług remontowych 1.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 400,00
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4300 zakup usług pozostałych 19.500,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.600,00

4410 podróże służbowe krajowe 300,00

4430 różne opłaty i składki 2.000,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

5.100,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

2.500,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

2.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1.500,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.000,00

852 Pomoc społeczna 3.373.900,00

85203 Ośrodki wsparcia 336.700,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na :

' 336.700,00 

335.500,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 209.800,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 155.400,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.900,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 30.200,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4.300,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

125.700,00
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4210 zakup materiałów i wyposażenia 21.500,00

4260 zakup energii 15.000,00

4270 zakup usług remontowych 8.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 zakup usług pozostałych 38.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.300,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

400,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

30.200,00

4410 podróże służbowe krajowe 1.500,00

4420 podróże służbowe zagraniczne 1.000,00

4430 różne opłaty i składki 600,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.700,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

1.200,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

800,00

2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.200,00

85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

10.100,00

Wydatki bieżące 
w tym:

10.100,00

1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym n a : 10.100,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 1.800,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 260,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

40,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00
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2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

8.300,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00

4300 zakup usług pozostałych 500,00

4410 podróże służbowe krajowe 500,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

6.000,00

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrach integracji społecznej.

26.100,00

Wydatki bieżące 
w tym:

26.100,00

1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na : 26.100,00
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań :

26.100,00

2950 zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 500,00
a)środki własne 500.00

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 
w tym:

25.600,00

ajzadania własne , w tym dotacja z UW-24.000 zł. 25.600,00

85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 978.500,00
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
Wydatki bieżące 978.500,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 802.500,00

ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań.

802.500,00

2950 zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 500,00
ajśrodki własne 500,00

4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

2.000,00

4330 zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego 
-opłata za pobyt w DPS

800.000,00
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2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 176.000,00

3110 świadczenia społeczne 
w tym: środki z UW -55.000 zł

176.000,00

85215 dodatki mieszkaniowe 200.000,00

Wydatki bieżące 200.000,00
w tym:
1 .świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym 200.000,00

3110 świadczenia społeczne 200.000,00

85216 zasiłki stałe 271.000,00

Wydatki bieżące , w tym: środki z UW -217.000 zł 271.000,00

2950

w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań :
zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 
ajśrodki własne

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 269.000,00

3110 świadczenia społeczne 269.000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.326.300,00

Wydatki bieżące , w tym: środki z UW -125.000 zł 1.326.300,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1.322.300,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 1.125.800,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 875.800,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.000,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 162.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

23.000,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 5.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

196.500,00
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4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

10.000,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 42.000,00

4260 zakup energii 10.000,00

4270 zakup usług remontowych 6.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 2.000,00

4300 zakup usług pozostałych 68.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.900,00

4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,00

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii

300,00

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

12.000,00

4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00

4430 różne opłaty i składki 2.000,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

24.500,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

2.000,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

10.000,00

2 .świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00

85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 161.000,00
opiekuńcze 
Wydatki bieżące 161.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 161.000,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.000,00
w tym:
ajzadania własne 159.000,00
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4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2.000,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 134.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

2.000,00

4300 zakup usług pozostałych 
ajzadania zlecone

2.000,00

85230 pomoc w zakresie dożywiania 42.000,00

Wydatki bieżące 42.000,00
w tym:
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.000,00

3110 świadczenia społeczne 
w tym:

42.000,00

a)środki własne 20.000,00
bjdofinansowanie ze środków z UW 22.000,00

85295 pozostała działalność 22.200,00

Wydatki bieżące 22.200,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych 4.500,00
ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

4.500,00

4300 zakup usług pozostałych 4.500,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.700,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
-prace społecznie użyteczne

700,00

3110 świadczenia społeczne 
-prace społecznie użyteczne

17.000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki
853 społecznej 45.000,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych

5.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

5.000,00

1 .dotacje na zadania bieżące 5.000,00
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2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 
-  dotacja dla Gminy Krapkowice na dofinasowanie 
części kosztów związanych z działalnością i 
utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Krapkowicach.

5.000,00

85395 pozostała działalność 40.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

40.000,00

1.dotacje na zadania bieżące 
w tym:

40.000,00

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

20.000,00

stowarzyszeniom na :
1.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 
rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych 
( imprezy integrujące , rehabilitacja) -  konkurs 
ofert.

20.000,00

2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

20.000,00

pozostałym jednostkom nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 
1.dotacje na : wykonanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej poprzez świadczenie usług 
pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.- 
konkurs

20.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72.450,00

85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym

42.000,00

Wydatki bieżące 42.000,00
w tym:
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.000,00

3240 stypendia dla uczniów 40.000,00

3260 inne formy pomocy dla uczniów 2.000,00

85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym

30.450,00

Wydatki bieżące 30.450,00
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w tym:
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.450,00

3240 stypendia dla uczniów 30.450,00

855 Rodzina 19.510.100,00

85501 Świadczenie wychowawcze 14.315.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

14.315.000,00

1 .wydatki jednostek budżetowych, 
w tym :

143.300,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 98.200,00

ajzadania zlecone, w tym: 98.200,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 75.000,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.100,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 14.100,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

45.100,00

ajzadania zlecone, w tym: 23.100,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 400,00

4300 zakup usług pozostałych 18.200,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1.300,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

1.500,00

bjśrodki własne, w tym : 22.000,00

2950 zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 20.000,00

4560 odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości

2.000,00



42

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 14.171.700,00

a)środki z dotacji na zadania zlecone 14.171.700,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00

3110 świadczenia społeczne 14.171.500,00

85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

3.128.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

3.128.000,00

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym : 240.600,00

ljwynagrodzenia i składki od nich naliczane 208.600,00
w tym

ajzadania zlecone, w tym: 208.600,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 65.700,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 
w tym:

141.300,00

1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z 1 1.300,00
wynagrodzenia pracowników
2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby
pobierające świadczenia rodzinne

130.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1.600,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

32.000,00

ajśrodki własne : 27.000,00

2950 zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 20.000,00

4560 odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości

7.000,00

bjzadanie zlecone 5.000,00

4300 zakup usług pozostałych 5.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 2.887.400,00

ajśrodki z dotacji na zadania zlecone 2.887.400,00
3110 świadczenia społeczne 2.887.400,00
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85504 wspieranie rodziny 539.800,00

Wydatki bieżące 539.800,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym n a : 103.600,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 91.700,00

a)zadania zlecone 12.000,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 10.000,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.700,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

300,00

b)zadania własne 79.700,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 60.900,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.200,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 11.500,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1.600,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym: 
ajzadania zlecone

11.900.00

1.400.00

4300 zakup usług pozostałych 1.400,00

bjzadania własne 10.500,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 600,00

4300 zakup usług pozostałych 3.000,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00

4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.900,00
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4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

1.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 436.200,00

a)zadania zlecone 432.600,00

3110 świadczenia społeczne 432.600,00

bjzadania własne 3.600,00

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00

3110 świadczenia społeczne 3.000,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.394.000,00

Wydatki bieżące 1.339.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.333.000,00

l)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 1.040.100,00

4010
w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników 806.500,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.000,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 148.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

21.000,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00

2)wydatki związane z realizacją statutowych zadań 292.900,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00

4220 zakup środków żywności 52.000,00

4260 zakup energii 78.000,00

4270 zakup usług remontowych 23.700,00

4280 zakup usług zdrowotnych 2.100,00

4300 zakup usług pozostałych 33.500,00
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4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.800,00

4410 podróże służbowe krajowe 300,00

4430 różne opłaty i składki 2.200,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

26.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

4.500,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00

4700 szklenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

7.800,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00

3020 wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

6.000,00

Wydatki maiatkowe 55.000,00

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne 55.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
ljwykonanie klimatyzacji

55.000,00

85508 rodziny zastępcze 100.000,00

Wydatki bieżące 100.000,00

1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 100.000,00

ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

100.000,00

4330 zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego

100.000,00

85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 20.000,00

Wydatki bieżące 20.000,00
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych 20.000,00

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

20.000,00
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4330 zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego

20.000,00

85513

2950

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 
Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań :
zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 
ajśrodki własne

13.300.00

13.300.00

13.300.00
13.300.00

300,00

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 
w tym:
ajzadania zlecone

13.000,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 3.267.921,40

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 710.500,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

710.500.00

710.500.00

4260

ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup energii 
-dopłata do ceny wody

710.500,00

178.000,00

4300 zakup usług pozostałych 
1.dopłata do ceny kanalizacji

522.500,00

4430 różne opłaty i składki 
-opłata za usługi wodne

10.000,00

90003 oczyszczanie miast i wsi 498.000,00

Wydatki bieżące 498.000. 00

498.000. 00
w tym:
1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na :

ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:

498.000,00
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4300 zakup usług pozostałych 
w tym:
ł .oczyszczanie miasta i wsi-sprzątanie 
2.odśnieżanie
3.likwidacja tzw. ’’dzikich wysypisk” na terenie 
gminy Zdzieszowice ( OŚ i GW )

490.000. 00

330.000. 00
150.000. 00
10.000. 00

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego

8.000,00

90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 310.000,00

Wydatki bieżące 310.000,00

4300

w tym:
1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na :
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup usług pozostałych 
w tym:
ajutrzymanie zieleni (OŚiGW) 
bjwykaszanie poboczy

310.000. 00
310.000. 00

310.000. 00

210.000. 00 
100.000,00

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 85.000,00

Wydatki maiatkowe
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

85.000. 00
85.000. 00

6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 
ljdofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym kosztów inwestycji służących 
ochronie powietrza ( OŚiGW )

85.000,00

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 845.400,00

Wydatki bieżące 845.400,00
w tym:
1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na : 845.400,00

4260

ljwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym: 
zakup energii

845.400,00

585.000,00

4270 zakup usług remontowych 222.400,00

1.konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie) 108.000,00
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6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 303.221,40

ljzagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 
Oleszce przy ul. Wiejskiej, w tym ze środków :
a) F u n d u s z  S o łe c k i w s i O le szk a
b) F u n d u s z  S o łe c k i w s i J a s io n a

19.428.60

14.428.60 
5.000,00

2 )F u n d n sz  S o łe c k i w s i Januszków )ice  -  budowa 
budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach : 
zagospodarowanie terenu wokół budynku.

34.796,40

3 )F u n d u sz  S o łe c k i w si R o zw a d za  -  
zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza 
przy ul. Szkolnej

36.996,40

4)zagospodarowanie działki nr 509/2 przy ul. Leśnej 
w Zdzieszowicach

87.000,00

5)zagospodarowanie terenu przylegającego do 
budynku samorządowego na Starym Osiedlu -  
dz.689/2 w Zdzieszowicach

125.000,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 2.280.184,67

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.395.000,00

Wydatki bieżące: 1.395.000,00
w tym:
1 .dotacje na zadania bieżące 1.395.000,00

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury -  MGOKSiR

1.395.000,00

92116 Biblioteki 853.000,00

Wydatki bieżące: 853.000,00
w tym:
1 .dotacje na zadania bieżące 853.000,00

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury

853.000,00

92195 Pozostała działalność 32.184,67

Wydatki bieżące: 12.184,67

1 .wydatki jednostek budżetowych 12.184,67



51

4210

l)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 
a)F u n d u s z  S o le c k i  w s i K rę p n a  -  zakup wyposażenia 
do kuchni i sal w budynku wielofunkcyjnym w 
Krępnej m.in.: krzeseł i stołów

12.184.67

12.184.67
12.184.67

Wydatki majątkowe 
1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000,00
20.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00

1 )F u n d u s z  S o le c k i w s i K rę p n a  -  wykonanie 
klimatyzacji w sali spotkań w budynku 
wielofunkcyjnym .

20.000,00

926 Kultura fizyczna 1.774.790,88

92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 1.378.000,00

Wydatki bieżące: 
w tym:
1 .dotacje na zadania bieżące

1.378.000. 00

1.378.000. 00

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury -  MGOKSiR

1.378.000,00

92695 pozostała działalność 396.790,88

4210

Wydatki bieżące: 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych
ljwydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia 
w tym:
a)F u n d u s z  S o łe c k i  w s i J a s io n a  - zakup nowych 
urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu

396.790.88

36.790.88
36.790.88

16.790.88

14.790.88

4270 zakup usług remontowych 13.000,00

4300 zakup usług pozostałych 
w tym:
a) przeglądy urządzeń
b) F u n d u s z  S o łe c k i  w s i J a s io n a  -  wykonanie 
dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia 
urządzeń siłowych organowi budowlanemu

7.000. 00

5.000. 00
2.000. 00
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2820

2.dotacje na zadania bieżące, w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom na :
ljdotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury 
fizycznej - konkurs ofert.
2)dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu 
na terenie Gminy Zdzieszowice -konkurs ofert.

360.000. 00

360.000. 00

10.000. 00 

350.000,00

Ogółem wydatki
w tym:
1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe

71.938.950,00

67.045.474,45
4.893.475,55

Zdzieszowice 2019-11 -06



Zał. Nr 2
P R O J E K T

P L A N  P R Z Y C H O D Ó W  B U D Ż E T U  
Gminy Zdzieszowice na 2020 r.

§ T reść Plan Uwagi
1 2 3 4

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych

473.300,00

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
w tym:
środki z OŚiGW 473.300,00

957 nadwyżki z lat ubiegłych 3.811.700,00

Ogółem przychody 4.285.000,00

Zdzieszowice 2019-11-06



Zał. Nr 3

PROJEKT P L A N U  
D O C H O D Ó W  I W Y D A T K Ó W

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych w 2020 r.

dz. rozdz. _ s Treść Dochody Wydatki
i 2 3 4 5 6

750 Administracja publiczna 118.075,00 118.075,00

75011 urzędy wojewódzkie 118.075,00 118.075,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym n a :

118.075.00

118.075.00

4010

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników, w 
tym:
ajsprawy obywatelskie 
bjzadania obronne
cjewidencja działalności gospodarczej

118.075.00

98.767.00

80.535.00
11.147.00
7.085.00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: 16.889,00

ajsprawy obywatelskie 
b)zadania obronne
cjewidencja działalności gospodarczej

13.771.00
1.906.00
1.212.00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, w tym: 
ajsprawy obywatelskie 
bjzadania obronne
cjewidencja działalności gospodarczej

2.419.00

1.973.00
273.00
173.00

Dochody bieżące 118.075,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami z 
przeznaczeniem na :
1 .sprawy obywatelskie
2. zadania obronne
3. ewidencja działalności gospodarczej

118.075.00

96.279.00
13.326.00
8.470.00
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751
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

3.084,00 3.084,00

75101 urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej , kontroli i ochrony prawa

3.084,00 3.084.00

4010

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
ljwynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników

3.084.00

3.084.00
3.084.00

2.580.00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 441,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych

63,00

Dochody bieżące 3.084,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami -  
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 
wyborców.

3.084,00

752 Obrona narodowa 500,00 500,00

75212 pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00

4700

Wydatki bieżące 
w tym:
1. wy datki jednostek budżetowych, w tym na : 
ljwydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 
szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 
-szkolenia obronne

500.00

500.00
500.00

500.00

Dochody bieżące 500,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
z przeznaczeniem na: szkolenia obronne.

500,00



t

3

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 7.600,00 7.600,00

75414 Obrona cywilna 7.600,00 7.600,00

4010

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym n a : 
1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczone: 
w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników

7.600.00

7.600.00
7.600.00

6.358.00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.087,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych

155,00

Dochody bieżące 7.600,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

7.600,00

852 Pomoc społeczna 2.000,00 2 .000,00

85228

4300

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 
Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 
1) wy datki związane z realizacją ich 
statutowych zadań, 
zakup usług pozostałych

2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

Dochody bieżące 2.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

855 Rodzina 17.853.000,00 17.853.000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 14.293.000,00 14.293.000,00

. . . .  .......

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym :

14.293.000,00

121.300,00
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l)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
w tym:

98.200,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 75.000,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.100,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 14.100,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych

2.000,00

2)wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań, w tym:

23.100,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 400,00

4300 zakup usług pozostałych 18.200,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyj ny ch

700,00

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

1.300,00

4700 szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej

1.500.00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.171.700,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń

200,00

3110 świadczenia społeczne 14.171.500,00

Dochody bieżące 14.293.000,00

2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom, 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci

14.293.000,00

85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

3.101.000,00 3.101.000,00

społecznego 
Wydatki bieżące 3.101.000.00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym : 213.600,00
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85504

1 )wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
w tym:

208.600,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 65.700,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 
w tym:

141.300,00

1 .składki na ubezpieczenie społeczne 11.300,00
wynikające z wynagrodzenia pracowników 
2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby 
pobierające świadczenia rodzinne

130.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych

1.600,00

2)wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

5.000,00

4300 zakupu usług pozostałych 5.000,00

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w 
tym:

2.887.400,00

3110 świadczenia społeczne 2.887.400,00

Dochody bieżące 3.101.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

3.101.000,00

wspieranie rodziny 446.000,00 446.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

446.000,00

1 .wydatki jednostek budżetowych, w tym : 13.400,00

1 jwynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
w tym:

12.000,00

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 10.000,00

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.700,00

4120 składki na Fundusz Pracy oraz na 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
N iepełnosprawnych

300,00

2)wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

1.400,00

4300 zakup usług pozostałych 1.400,00
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2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w 
tym:

432.600,00

3110 świadczenia społeczne 432.600,00

Dochody bieżące 446.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

446.000,00

składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.000,00 13.000.00
85513 opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 
2014 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 
Wydatki bieżące 
w tym:

13.000.00

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 13.000,00
l)wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

13.000,00

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.000,00

Dochody bieżące 13.000,00

2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami

13.000,00

Ogółem : 17.984.259,00 17.984.259,00

Zdzieszowice 2019-11 -07



W Y K A Z  K W O T  D O T A C J I  
udzielanych z budżetu gminy 

w 2020 r.

Zał.Nr.4

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tab.nr 1

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi
i 2 3 4 5 6

600 Transport i łączność 170.000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 170.000,00

Wydatki maiatkowe 170.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 170.000,00

6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 
ljdotacja dla Województwa Opolskiego z 
przeznaczeniem na współfinansowanie zadania 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na 
odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru 
zabudowanego Zdzieszowice w kierunku 
Krapkowic” -  opracowanie projektu budowlano- 
wykonawczego.

170.000,00

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 5.000,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych

5.000,00

Wydatki bieżące 5.000,00
w tym:
1.dotacje na zadania bieżące, w tym: 5.000,00

2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 
1 .dotacja dla Gminy Krapkowice na 
dofinansowanie części kosztów związanych z 
działalnością i utrzymanie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Krapkowicach

5.000,00
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921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 2.248.000,00

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 1.395.000,00

2480

Wydatki bieżące: 
w tym:
1 .dotacje na zadania bieżące 
dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury -  Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji

1.395.000. 00

1.395.000. 00
1.395.000. 00

92116 Biblioteki 853.000,00

2480

Wydatki bieżące: 
w tym:
1 .dotacje na zadania bieżące 
dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury

853.000. 00

853.000. 00
853.000. 00

926 Kultura fizyczna 1.378.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.378.000,00

2480

Wydatki bieżące: 
w tym:
1.dotacje na zadania bieżące 
dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury -  Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji

1.378.000. 00

1.378.000. 00
1.378.000. 00

Ogółem: 3.801.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych lab.nr 2

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi
l 2 3 4 5 6

801 Oświata i wychowanie 600.000,00

80104 Przedszkola 600.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

600.000,00
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1.dotacje na zadania bieżące 
w tym :

600.000,00

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 
-dotacja dla niepublicznego przedszkola 
prowadzonego przez siostry zakonne

600.000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki
853 społecznej 40.000,00

85395 Pozostała działalność 40.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:

40.000,00

1.Dotacje na zadania bieżące 
w tym :

40.000,00

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom na :
1 .działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 
rozwój form pomocy dla osób 
niepełnosprawnych ( imprezy integrujące , 
rehabilitacja) - konkurs ofert.

20.000,00

2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
1.dotacje na: wykonanie zadań z zakresu 
pomocy społecznej poprzez świadczenie usług 
pielęgnacyjnych osobom starszym i 
chorym”.- konkurs

20.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona
900 środowiska 85.000,00

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 85.000,00

Wydatki maiatkowe 85.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85.000,00

6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

85.000,00

ljdofmansowanie osobom fizycznym i 
wspólnotom mieszkaniowym kosztów 
inwestycji służących ochronie powietrza 
( OŚiGW )

85.000,00
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926 Kultura fizyczna 360.000,00

92695 Pozostała działalność 360.000,00

Wydatki bieżące 
w tym:
1.dotacje na zadania bieżące, w tym:

360.000. 00

360.000. 00

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom na :
1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie 
kultury fizycznej - konkurs ofert.
2) dotacja na poprawę warunków uprawiania 
sportu na terenie Gminy Zdzieszowice -konkurs 
ofert.

360.000. 00

10.000. 00 

350.000,00

Ogółem 1.085.000,00

Zdzieszowice 2019-11 -07



P L A N  W Y D A T K Ó W  
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji 

w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Zał.nr.5

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi
1 2 3 4 5 6

1. SOŁECTWO JANUSZKOWICE 36.996,40

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.996,40

90095 pozostała działalność 36.996,40

4210

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia 
a)F u n d u s z  S o łe c k i w s i J a n u s zk ó w ic e  -  zakup 
tablicy ogłoszeń

2.200,00

2.200,00
2.200,00

2.200,00
2.200,00

Wydatki maiatkowe 34.796,40

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.796,40

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
1 )F u n d u s z  S o le c k i w s i J a n u s zk o w ic e  -  budowa 
budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach: 
zagospodarowanie terenu wokół budynku

34.796.40
34.796.40

2. SOŁECTWO JASIONA 21.790,88

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00

90095 pozostała działalność 5.000,00

Wydatki maiatkowe 5.000,00

_____

6050
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
\ )F u n d u s z  S o le c k i w s i J a s io n a  - zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej

5.000. 00
5.000. 00
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926 Kultura fizyczna 16.790,88

92695 pozostała działalność 16.790,88

4210

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych
l)wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia 
a)F u n d u sz  S o łe c k i  w s i J a s io n a  -  zakup nowych 
urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym 
powietrzu

16.790.88

16.790.88
16.790.88

14.790.88

4300 zakup usług pozostałych 
a)F u n d u sz  S o łe c k i w s i J a s io n a  -  wykonanie 
dokumentacji projektowej niezbędnej do 
zgłoszenia urządzeń siłowych organowi 
budowlanemu

2.000,00

3. SOŁECTWO KRĘPNA 34.184,67

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00

90095 pozostała działalność 2.000,00

4210

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych
ljwydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia
1 )F u n d u sz  S o łe c k i w s i K rę p n a  -  zakup tablicy
ogłoszeń

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.184,67

92195 pozostała działalność 32.184,67

4210

Wydatki bieżące 
w tym:
1 .wydatki jednostek budżetowych
ljwydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
zakup materiałów i wyposażenia 
1 )F u n d u sz  S o łe c k i w s i K rę p n a  -  zakup 
wyposażenia do kuchni i sal w budynku 
wielofunkcyjnym w Krępnej m.in.: krzeseł i stołów

12.184.67

12.184.67
12.184.67

12.184.67
12.184.67
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Wydatki majątkowe 20.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
1 )F u n d u s z  S o łe c k i  w s i K rę p n a  -  wykonanie 
klimatyzacji w sali spotkań w budynku 
wielofunkcyj nym

20.000,00
20.000,00

4. SOŁECTWO OLESZKA 14.428,60

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.428,60

90095 pozostała działalność 14.428,60

Wydatki maiatkowe 14.428,60

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.428,60

605.0 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
1 )F u n d u s z  S o łe c k i  w s i O le szk a  - zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej

14.428,60

5. SOŁECTWO ROZWADZA 36.996,40

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.996,40

90095 pozostała działalność 36.996,40

Wydatki maiatkowe 36.996,40

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.996,40

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
1)  F u n d u sz  S o le c k i  w si R o zw a d za -  
zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza 
przy ul. Szkolnej

36.996,40

6. SOŁECTWO ŻYROWA 36.996,40

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

36.996,40

75412 Ochotnicze straże pożarne 36.996,40
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6050

Wydatki maiatkowe

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
1 )Fundusz Sołecki wsi Żyr owa -  
zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy 
strażackiej

36.996.40

36.996.40

36.996.40

OGÓŁEM: 181.393,35

Zdzieszowice, dnia 2019-11-07



U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice

na 2020 r.

Podstawą do opracowania projektu budżetu M iasta i Gminy Zdzieszowice 
na 2020 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2019 r., 
przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu 
państwa na 2020 r., m ające wpływ na budżet gminy.

D O C H O D Y
Ogółem plan dochodów na 2020 r. został ustalony na łączną kwotę : 67.653.950,00 zł., 
w tym:
1 .dochody bieżące -  66.754.692,25 zł
2.dochody m ajątkowe -  899.257,75 zł.

W planie budżetu na 2020 r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji 
zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanym i przez 
W ojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu, 
w tym :
1 . na realizację zadań z zakresu adm inistracji rządowej zleconych 
gminie otrzymamy dotację w wysokości 17.984.259,00 zł.,
2. na dofinansow anie realizacji własnych zadań bieżących gminy -  443.000,00 zł.

W planie budżetu na 2020 r. została uw zględniona dotacja celowa z budżetu państwa 
na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie:
500.076,00 zł. K wota została wyliczona zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.

W ysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą 
przyjęto zgodnie z pism em  M inistra Finansów.
Część równoważąca subwencji na 2020 r. została ustalona na kwotę : 68.521 zł i uległa 
zmniejszeniu w stosunku do roku 2019 o kwotę : 22.841 z ł , część oświatowa subwencji 
na 2020 r. uległa zm niejszeniu o 289.793 zł i wynosi 11.543.188 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały 
przyjęte zgodnie z pism em  M inistra Finansów i w y noszą : 14.327.366 zł. Zostały 
zmniejszone w stosunku do planu z 2019 r. o kwotę 41.209 zł.
Według wyjaśnień M inisterstwa ustalona kwota udziałów z w/w tytułu nie ma charakteru 
dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe 
planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych 
dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to 
bezpośredniego wpływ u . W związku z powyższym  , faktyczne dochody gminy mogą 
być zatem większe lub mniejsze od wielkości wyżej wymienionych.

W 2020 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 38,16 %.



Projekt budżetu na 2020 r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , 
wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych -D z.U . z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.

Powyższy projekt został opracowany po stronie dochodów według pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem  na dochody bieżące i dochody 
majątkowe , natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem:
1. wydatków bieżących, z uwzględnieniem  szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach 
publicznych z wyszczególnieniem  między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
2. wydatków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.4 ustawy o 
finansach publicznych z wyszczególnieniem  nazw inwestycji.

Plan projektu budżetu na 2020 r. został uchwalony w następujących kwotach :

plan dochodów - 67.653.950,00 zł

plan przychodów - 4.285.000,00 zł

plan wydatków - 71.938.950,00 zł

-pow stały deficyt w kwocie 4.285.000,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu
z lat ubiegłych oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach -  środki z OŚiGW.

Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący :

1. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia 
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za 
użytkowanie w ieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego 
przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki 
N ieruchom ościam i,Rolnictwa i Leśnictwa.
Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2020 r. nieruchomości przedstawia 

materiał informacyjny do projektu budżetu na 2020 r.

2. dochody z tytułu w yżyw ien ia , opłat stałych przyjęto na podstawie planów 
sporządzonych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka.

3. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Ś rodow iska, zajmującego się w \w  
sprawami.

Plan na 2020 r. został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 r., następnie 
odjęto wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2019 r. oraz dodano
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kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży 
nowopowstałych w 2019 r.

4. dochody na 2020 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wyższe o 1,44 % , natomiast 
od osób fizycznych o 6,27 %.
Do obliczenia planowanych dochodów na 2020 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg 
stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz stawki podatkowe ustalone w uchwale w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchom ości na 2020 r. na sesji w dniu 30 października
2019 r.

5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2020 r. z tytułu podatku od środków 
transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz 
planowane stawki podatkow e na przyszły rok .
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2020 r. została podjęta przez Radę M iejską na sesji w dniu 30 października 2019 r., założono 
wzrost stawek średnio o 2 %.

6. stawkę podatku leśnego na 20*20 r. przyjęto zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa GUS 
ceną sprzedaży drewna, uległa ona zwiększeniu w stosunku do roku 2019 r. o kwotę 
0,49 zł i wynosi 42,73 zł za ha lasu.
Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień
30.09.2019 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

7. stawki podatku rolnego na 2020 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 2019 r. :
1) dla użytków rolnych do 1 ha o 30 zł za 1 ha , co daje stawkę 250 zł za 1 ha fizyczny,
2) dla użytków rolnych powyżej 1 ha o 15 zł za 1 ha przeliczeniowy , co daje stawkę 125 zł za 
1 ha przeliczeniowy.
Projekt uchwały w powyższej sprawie został przesłany do Rady Miejskiej.
Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień
30.09.2019 r. oraz proponowane stawki podatkowe na przyszły rok.

8. Nie przewiduje się wzrostu stawki opłaty targowej, pozostała na poziomie roku 2019 .
Plan na 2020 r. został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r., kwota 
dochodów uległa zm niejszeniu o 3.000 zł z powodu stale zmniejszającej się ilości osób 
handlujących.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziom ie przewidywanego wykonania w 2019 r.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2020 r. ustalono na kwotę : 71.938.950,00 zł., w tym:
-w ydatk i bieżące -  67.045.474,45 zł
- wydatki majątkowe -  4.893.475,55 zł, co stanowi 6,80 % planu wydatków ogółem.

Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb. 
Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki
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na płace i pochodne od płac , środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, 
świetlic, żłobka, Rady M iejsk ie j, Urzędu M iejskiego , instytucji kultury, opieki społecznej, 
ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie miasta i wsi, zieleń w mieście i gminie, 
oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty 
i inwestycje. Wydatki na zakup energii zostały zwiększone o 30 % .
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono w oparciu o wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., tj.3.389,90 zł. Zgodnie 
z w/w podstawą w 2020 r. odpis na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych 
warunkach pracy wyniesie 1.271,21 z ł .
Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie 
miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2013 r. czyli 2.717,59 zł. 
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 110% kwoty bazowej, stosując 
kwotę bazową przyjętą w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2019 r. daje to kwotę 
2.989,35 zł.
W 2020 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników administracji i 
obsługi o 200 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się 
następująco :

010 -  Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 5.500 zł. z przeznaczeniem na 
dokonywanie wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów 
z podatku rolnego.

600 -  Transport i łączność

W rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy , na wydatki bieżące zabezpieczono środki na 
rekompensatę z tytułu świadczenia usług -  organizowania publicznego transportu 
zbiorowego na obszarze gminy w wysokości 100.000 zł.

W rozdz.60013 na wydatki bieżące zaplanowano 100 zł z przeznaczaniem na opłaty za 
zajęcia pasa drogowego oraz została zaplanowana dotacja w formie pomocy finansowej dla 
W ojewództwa Opolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru zabudowanego 
Zdzieszowic w kierunku Krapkow ic” -  opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
w wysokości 170.000 zł.

W rozdz.60014 na wydatki bieżące zaplanowano 3.000 zł z przeznaczaniem na opłaty za 
zajęcia pasa drogowego.

Na bieżące remonty dróg gminnych w rozdz.60016 przeznaczono 125.000 zł., w tym na 
remonty cząstkowe dróg zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł, na remonty chodników 
w mieście i gminie i naprawy awaryjne dróg zaplanowano 45.000 zł

Na wydatki m ajątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 594.200 zł z przeznaczeniem na 
realizację 2 zadań.
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Zabezpieczono również środki w wysokości 33.500 zł na: nadzory i ogłoszenia, opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, ogłoszenia, okresowe przeglądy dróg , wykonanie projektów 
organizacji ruchu, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych oraz ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

W rozdz.60017 -  drogi wewnętrzne zaplanowano środki w kwocie 329.000 zł, w tym:
1 .na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na remonty 
cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.
2.na wydatki majątkowe zaplanowano 295.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi na 
dz. nr 1727/1 w Zdzieszow icach -  odnoga ul. za Odrą oraz przebudowę drogi transportu 
rolnego na dz. nr 192/2 w Oleszce -  na odcinku od dz.nr 82 do dz.nr 214

Na remonty przystanków  w gminie oraz na ubezpieczenie mienia -  przystanków 
zabezpieczono w rozdz.60095 środki w kwocie 13.000 zł

Szczegółowe om ówienie zaplanowanych do realizacji w 2020 r. zadań remontowych , 
zadań inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1,2 i 3 do 
niniejszego uzasadnienia.

700 -  Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono ogółem 3.382.657,75 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 533.500 z ł . , natomiast na wydatki 
majątkowe zaplanowano kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
Termomodernizacji budynku przy ul. Plac 1 M aja 16 ze środków z OŚiGW.

Na wydatki bieżące w rozdz.70005 przeznaczono 371.800 zł, natomiast na wydatki 
majątkowe zabezpieczono kwotę 2.352.357,75 zł z przeznaczeniem na :
1. wykonanie adaptacji części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w 
Zdzieszowicach na siedzibę M GOPS w Zdzieszowicach,
2. wykonanie Term om odernizacji budynku przy ul. Filarskiego 19 -  etap I, ze środków 
OŚiGW.
3. na wykupy gruntów.
Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu nieruchomości przedstawia materiał 
informacyjny do projektu budżetu na 2020 r.

710 -  Działalność usługowa

Na realizację zadań w rozdz. 71004 zaplanowano 104.500 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia za w ydanie opinii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w 
prasie oraz na dokonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zdzieszowice, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Żyrowa nr działek : część 444,450/1, 450/2 i część 450/5 oraz aktualizacja studium 
uwarunkowań sołectwa Żyrowa nr działki 444.



6

750 -  Administracja publiczna

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych finansowane w ramach rozdz.75011 § 2010 ( sprawy obywatelskie, 
zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej) przyjęto z zgodnie z wielkościami 
przekazanymi przez W ojewodę Opolskiego.

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 333.000 zł.

N a bieżące utrzymanie Urzędu M iejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono 
kwotę : 5.411.600 zł., w tym m.in. na:
1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 97.000 zł.
W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych, oraz 
przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje.
2. zaplanowano także środki na wypłatę : 6 nagród jubileuszowych -  111.000 z ł ; dodatki 
specjalne -  10.000 zł. i 6 odpraw emerytalnych -  240.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na: 
wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w celu zapewnienia właściwych 
warunków pracy w pom ieszczeniach biurowych oraz na budowę garażu.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń , do których należymy będą gminę 
kosztować w 2020 r. 210.000 zł.

W projekcie budżetu na 2020 r. zabezpieczono również środki w wysokości 15.000 zł 
na wydatki związane z prom ocją gminy.

W rozdz.75085 zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Biura Administracyjno- 
Ekonomicznego Oświaty na prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w 
wysokości 1.325.500 zł.

751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych-prow adzenie rejestru wyborców przyjęto z zgodnie z wielkościami 
przekazanymi przez Krajowe Biuro W yborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 
2020 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 38 zł

752 -  Obrona narodowa

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych-szkolenia obronne , przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi 
przez W ojewodę Opolskiego. Kwota dotacji m niejsza o 200 zł

Zabezpieczono również środki w kwocie 10.000 zł na świadczenia pieniężne rekompensujące 
utracone w ynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
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Zgodnie z obowiązującym i przepisam i świadczenie to ustala i wypłaca Burmistrz następnie 
właściwy terytorialnie Szef W ojewódzkiego Sztabu W ojskowego dokonuje zwrotu 
poniesionych przez gm inę kosztów.
Kwota na 2020 r. została zaplanowana na poziom ie 2019 r.

754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz.75405 zostały zabezpieczone środki w kwocie 30.000 zł dla Komendy Powiatowej 
Policji na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzieszowice oraz na nagrody dla 
policjantów.

Na bieżące utrzym anie Ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki 
w wysokości 274.100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 36.996,40 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadania w ram ach Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa -  zagospodarowanie terenu 
wokół budynku rem izy strażackiej

Szczegółowe om ówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych 
przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 17.100 z ł , w tym : środki 
w formie dotacji w kwocie 7.600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
przyjęto z zgodnie z wielkościam i przekazanym i przez W ojewodę Opolskiego.

Na bieżące wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 10.000 zł, są to wydatki związane z 
monitoringiem miasta.

757 -  Obsługa długu publicznego

W projekcie budżetu na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 322.478,51 zł na 
wypłaty z tytułu poręczeń , zgodnie podpisanymi umowami poręczenia z dnia 4.02.2011 r. 
oraz z dnia 6.10.2016 r.

758 -  Różne rozliczenia

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 367.297,39 zł. 
co stanowi ok. 0,51 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w 
wysokości 191.500 zł z przeznaczeniem  na realizację zadań zgodnie z ustawą o 
zarządzaniu kryzysowym . Rezerwa celowa stanowi 0,52 % wydatków budżetu, 
pom niejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz 
wydatki na obsługę długu publicznego.

801-O św iata  i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 27.697.414 zł. 
co stanowi 38.50 % całego planu wydatków.
Na bieżące utrzym anie szkół podstawowych zaplanowano środki w w ysokości: 
16.939.680 zł, w tym 613.300 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na :



1. PSP nr 1: 251.300 zł -  remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej 
oraz drobne naprawy i konserwacje ,
2. PSP nr 2: 86.500 zł -  remont podłogi na II piętrze, wykonanie zabezpieczenia przestrzeni 
między schodami, rem ont instalacji odgromowej na dachu sali gimnastycznej oraz drobne 
naprawy i konserwacje,
3. PSP nr 3: 154.000 zł -  remont piłkochwytów, schodów, dachu oraz drobne naprawy i 
konserwacje,
4. PSP J: 75.000 zł -  rem ont łazienek dla dziewcząt i nauczycieli oraz łazienki na parterze, 
wykonanie dokumentacji projektwo-kosztorysowej na remont naświetla holu na parterze 
„antresola” oraz drobne naprawy i konserwacje,
5. PSP K: 5.000 zł -  drobne naprawy i konserwacje,
6. PSP Ż: 41.500 zł -  remont sali nr 5 i szatni na parterze, remont posadzki na korytarzu przy 
wyjściu ewakuacyjnym, naprawa pokrycia dachowego i obróbek kominowych oraz drobne 
naprawy i konserwacje.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 695.700 zł z przeznaczeniem na realizację 8 zadań 
inwestycyjnych w tym realizacja 1 zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku 
szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach -  segment G ”, które jest finansowane ze 
środków europejskich i ze środków OŚiGW  jako wkład własny.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono 
kwotę : 8.278.270 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach 
zaplanowano kw otę : 185.500 zł z przeznaczeniem  na wykonanie:
1. PP nr 2 : 3.000 zł -  drobne, nieprzewidziane naprawy i konserwacje,
2. PP nr 3 : 12.700 zł -  konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
3. PP nr 5: 40.000 zł -  remont dachu ( kominy oraz obróbki blacharskie wokół kominów i 
ogniomurów), wym iana wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej oraz naprawy bieżące 
i konserwacje,
4. PP nr 6 : 115.300 zł -  rem ont k u ch n i, rem ont instalacji wodociągowej w piwnicy oraz 
konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
5. PP -Ż  : 14.500 zł -  remont placu zabaw, udrożnienie rynien i rur spustowych oraz 
konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy.

W ramach wydatków bieżących w § 4330 zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł na 
zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy , które uczęszczają do przedszkoli w innych 
gminach oraz zaplanowano w § 2540 środki w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na 
dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne .

Na wydatki m ajątkowe zaplanowano środki w wysokości 81.000 zł z przeznaczeniem na 
realizację 3 zadań , w tym 1 zadanie o nazwie „termomodernizacja budynku P-6 -  wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej” ze środków OŚiGW.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2020 r. 206.400 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki 
w wysokości 98.864 zł.
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W rozdz.80149 przeznaczono 402.500 zł na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych. W/w zadanie realizuje PP nr 3 .

W rozdz.80150 przeznaczono 930.000 zł na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. 
W/w zadania realizuje PSP N r 3.

Zabezpieczono rów nież środki w kwocie 8.800 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 
56.200 zł na fundusz nagród dla nauczycieli, który je st do dyspozycji Burmistrza.

8 5 1 -O chrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciw działania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii 
przeznaczono 377.500 zł.
W/w zadania są finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz ze środków 
własnych gminy. W pływy z opłat nie pokrywają w pełni ponoszonych kosztów dlatego 
konieczne jest dofinansowanie realizacji zadań ze środków własnych gminy, co jest zgodne z 
Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkom anii dla Gminy Zdzieszowice na 2019 r. uchwalonym w dniu 30 
stycznia 2019 r. W 2020 r. dofinansowanie stanowi kwotę 111.000 zł.

852 -  Pomoc społeczna

Na zadania w \w dziale przeznaczono 3.373.900 zł. co stanowi 4,69 % całego 
planu wydatków, w tym 336.700 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz
200.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Zadania w w/w dziale realizowane są ze środków:
1. w łasnych gminy -  2.928.900 zł
2. z dotacji otrzymanej z UW  na realizację zadań zleconych -  2.000 zł.

3. z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych -  443.000 zł.

853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 8531 1 zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł na pomoc finansową w formie 
dotacji dla Gminy K rapkow ice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością 
i utrzymaniem W arsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, która jest założycielem i 
prowadzi WTZ.
W 2020 r. planuje się ogłosić konkurs na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej 
poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym oraz na 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych : rozwój form pomocy dla osób 
niepełnosprawnych ( imprezy integrujące, rehabilitacja) i przeznaczono na ten cel w 
formie dotacji środki w w ysokości 40.000 zł.

854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 72.450 zł z przeznaczeniem na :
-pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym -  42.000 zł.,
-pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym -  30.450 zł.
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855 -  Rodzina

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono 19.510.100 zł co stanowi 27,12 % całego 
planu wydatków.
W ramach tego działu będą realizowane m.in. następujące zadania:
-świadczenia wychowawcze,
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-wspieranie rodziny,
-funkcjonowanie żłobków,
-rodziny zastępcze,
-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
Rodzinne

W rozdziale 85505 zaplanowano środki w kwocie 1.394.000 zł na funkcjonowanie Żłobka 
w tym : 55.000 zł na wydatki m ajątkowe z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji.

Zadania z w/w dziale realizowane są ze środków:
1. własnych gminy -  1.657.100 zł
2. z dotacji otrzymanej z UW  na realizację zadań zleconych -  17.853.000 zł.

900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

N a realizację zadań w w \ w  dziale przeznaczono ogółem kwotę : 3.267.921,40 zł 
co stanowi 4,54 % całego planu budżetu , w tym:
- na wydatki bieżące -  2.879.700,00 zł,
- na wydatki m ajątkowe -  388.221,40 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji, która miała miejsce w 2010 i 2011 r. 
zabezpieczono w projekcie budżetu na 2020 r. środki na dopłaty do cen wody i ceny 
kanalizacji. Kwota dopłat została zm niejszona o 50 % w stosunku do roku 2019.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w 
dziale 422.000 zł. w tym na:
1.likwidację tzw. „dzikich w ysypisk” na terenie gminy Zdzieszowice -  10.000 zł,
2. utrzymanie zieleni - 210.000 zł,
3. dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza 85.000 zł,
4. zakup nasadzeń -  drzew i krzewów -  65.000 zł,
5. wycinka i przecinka drzew i krzewów -  52.000 zł.

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego wsi Krępna i Januszkowice 
zaplanowano zakupić tablice ogłoszeń .

Na wydatki m ajątkowe zaplanowano w/w dziale 303.221,40 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom  mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza oraz na wykonanie 5 zadań, w tym 2 zadań w ramach 
środków z Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona, Oleszka i Rozwadza.



Szczegółowe om ówienie zaplanowanych do realizacji w 2020 r. zadań remontowych i 
inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstaw iono w załączniku nr 1, 2 i 3 do 
niniejszego uzasadnienia.

921-K u ltu ra  i ochrona dziedzictwa narodowego 
926 -  Kultura fizyczna

Na działalność domu kultury , świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w 
wysokości 1.395.000 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą.
Projekt planu finansowego M GOKSiR w raz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 853.000 zł.
Projekt planu finansowego M iGBP wraz objaśnieniam i w załączeniu.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.184,67 zł z przeznaczeniem na 
zakup wyposażenia kuchni oraz sal w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej w ramach 
środków z Funduszu Sołeckiego wsi K rępna oraz na wydatki majątkowe 20.000 zł na 
wykonanie klim atyzacji w sali spotkań w budynku wielofunkcyjnym ze środków Funduszu 
Sołeckiego wsi Krępna.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla M GOKSiR zaplanowano dotację 
na zadania bieżące w wysokości 1.378.000 z ł . Dotacja została przyznana na działalność 
bieżącą.
Projekt planu finansowego M GOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 396.790,88 zł, w tym:
16.790,88 zł przeznaczono m.in. na zakup nowych urządzeń siłowych do ćwiczeń na 
wolnym powietrzu i w ykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia urządzeń 
siłowych organowi budowlanem u ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona.

W ramach w/w kwoty w 2020 r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i 
upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w 
wysokości 10.000 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł w formie dotacji na 
poprawę warunków upraw iania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice.

W projekcie budżetu na 2020 r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości
435.000 zł natom iast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 908.300 zł.( wykaz zadań gminy z 
zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r. w załączeniu do niniejszego 
uzasadnienia). Różnicę w wysokości 473.300 zł stanowią niewykorzystane środki z roku 
2019.

W 2020 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 4.886.000 zł na dotacje dla jednostek 
sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik N r 4 do projektu 
uchwały budżetowej.
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Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku 
nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie na 2020 r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 4.893.475,55 zł 
co stanowi 6,8 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 181.393,35 zł na realizację 
zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII /359 / 2014 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
W ykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam materiały 
informacyjne obejmujące:
-szczegółowy wykaz zakupu i sprzedaży gruntów ( nieruchomości) z wyszczególnieniem 
numeru działki, powierzchni i celu,
-projekty planów finansowych instytucji kultury,
-wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r. gmina nie zawarła 
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2019-11-13



Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2020 roku 
zadań inwestycyjnych w Gminie Zdzieszowice

L P N azw a zadania
Ogólny koszt 

inwestycji
Źródła

finansow ania

Data
rozpoczęcia

/zakończenia
Zakres rzeczowy

Celowość
planowania zadania

1 Przebudowa ul. 
Dzierżonia w Żyrowej

572.200,00 środki własne rok
2017-2020

Wykonanie
kanalizacji
deszczowej,
rozbudowa
kanalizacji
sanitarnej,
przebudowa sieci
wodociągowej,
nowa podbudowa,
ułożenie
krawężników,
ułożenie
nawierzchni z
kostki betonowej.

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu
jej
użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni 
ostatnich kilku 
lat.

2 Przebudowa drogi na 
dz. nr 1727/1 w 
Zdzieszowicach -  
odnoga ul. Za Odrą

230.000,00 środki własne rok
2018-2020

Wykonanie 
podbudowy oraz 
ułożenie 
nawierzchni z 
tłucznia. 
Przebudowa 
skrzyżowania z 
drogą powiatową.

Obecny stan 
drogi
uniemożliwia 
dojazd do posesji 
przez mieszkańca 
ulicy Za Odrą.

3 Wykonanie progów 
zwalniających na ul. 
Piastów przy PP nr 6 
oraz na ul. Parkowej w 
Rozwadzy

22.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
progów
zwalniających.

Na ul. Parkowej 
w Rozwadzy 
oraz przy PP nr 6 
w Z-cach 
występuje stały 
problem z 
przekraczaniem 
dopuszczalnej 
prędkości przez 
kierujących 
pojazdami.

4 Termomodernizacj a 
budynku przy ul. Plac 
1-go Maja 16 
(OŚiGW)

125.000 środki własne rok
2017-2020

Docieplenie ścian 
budynku.

Zapobieganie 
niskiej emisji 
pyłów do 
atmosfery 
związanych ze 
sposobem 
opalania
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LP Nazwa zadania
Ogólny koszt 

inwestycji Źródła
finansow ania

Data
rozpoczęcia

/zakończenia
Zakres rzeczowy

Celowość
planowania zadania

mieszkań w 
budynku.

5 Adaptacja części 
budynku przy sali 
gimnastycznej na ul. 
Góry Św. Anny w 
Zdzieszowicach na 
siedzibę MGOPS w 
Zdzieszowicach

2.200.000,00 środki własne rok
2019-2020

Adaptacja 
pomieszczeń w 
budynku przy sali 
gimnastycznej na 
ul. Góry Św. Anny 
w Zdzieszowicach 
na nową siedzibę 
MGOPS w 
Zdzieszowicach

Obecna siedziba 
MGOPS ze 
względu na 
ograniczenia 
lokalowe nie 
zapewnia 
odpowiednich 
warunków pracy 
dla pracowników 
oraz standardów 
obsługi petentów.

6 Termomodernizacj a 
budynku przy ul. 
Filarskiego 19 -  etap I 
(OŚiGW)

132.357,75 środki własne rok 2020- 
2023

Docieplenie ścian 
budynku

Zapobieganie 
niskiej emisji 
pyłów do 
atmosfery 
związanych ze 
zużyciem energii 
niezbędnej do 
ogrzewania 
budynku.

7 Wykupy gruntów 20.000,00 środki własne rok
2020

Wykup gruntów Prowadzone 
inwestycje 
niejednokrotnie 
wymagają 
zlokalizowania 
części inwestycji 
na gruncie 
innych
właścicieli, co 
rodzi
konieczność ich 
wykupu.

8 Wykonanie 
klimatyzacji w 
pomieszczeniach 
biurowych

35.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków pracy 
w
pomieszczeniach 
biurowych 
budynku UM 
Zdzieszowice.

9 Budowa garażu na dz. 
ew. 151 w

45.000,00 środki własne 2019-
2020

Budowa garażu. Zakupiony dla 
Straży Miejskiej
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L P Nazwa zadania
Ogólny koszt 

inwestycji
Źródła

finansow ania

Data
rozpoczęcia

/zakończenia
Zakres rzeczowy

Celowość
planowania zadania

Zdzieszowicach pojazd specjalny 
wymaga
zadaszenia celem 
zapewnienia 
długotrwałej i 
bezawaryjnej 
pracy.

10 Zagospodarowanie 
terenu wokół budynku 
remizy strażackiej -  
fundusz sołecki wsi 
Żyrowa

36.996,40 środki własne 2019-2020 Zagospodarowani 
e terenu wokół 
budynku remizy.

Konieczność 
zagospodarowani 
a terenu wokół 
budynku dla 
potrzeb sołectwa 
Żyrowa.

11 Wykonanie 
monitoringu boisk 
szkolnych -  PSP nr 1

25.100,00 środki własne rok 2020 Wykonanie
monitoringu

Zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniów oraz
zapobieganie
próbom
dewastacji.

12 Rozbudowa systemu 
monitoringu w 
PSP nr 2

8.000,00 środki własne rok 2020 Rozbudowa
systemu
monitoringu

Zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniów oraz
zapobieganie
próbom
dewastacji.

13 Wykonanie izolacji 
ścian piwnic w 
budynku PSP nr 2 -  
wykonanie 
dokumentacji

20.000,00 środki własne rok 2020 Wykonanie
dokumentacji

Zapobieganie 
zawilgoceniu 
ścian budynku.

14 Wykonanie 
ogrodzenia od ul. 
Żyrowskiej -  PSP nr 2

25.000,00 środki własne rok 2020 Wykonanie
ogrodzenia

Brak ogrodzenia 
terenu szkolnego.

15 Budowa schodów 
zewnętrznych 
ewakuacyjnych przy 
sali basenowej -  PSP 
nr 3

48.000,00 środki własne rok 2020 Budowa schodów
zewnętrznych
ewakuacyjnych

Schody ze 
względu na zły 
stan techniczny 
zostały 
wyłączone z 
eksploatacji.

16 Wykonanie 
klimatyzacji w 
świetlicy PSP nr 3

11.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu uczniów
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L P N azwa zadania
Ogólny koszt 

inwestycji Źródła
finansow ania

Data
rozpoczęcia

/zakończenia
Zakres rzeczowy Celowość

planowania zadania

w świetlicy.

17 Wykonanie izolacji 
ścian piwnic w 
budynku PSP w 
Żyrowej oraz 
wykonanie 
nawierzchni placu 
przy szkole -  
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej

20.000,00 środki własne rok 2020 Wykonanie 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej

Zapobieganie 
zawilgoceniu 
ścian budynku. 
Nawierzchnia 
placu przy szkole 
jest w złym 
stanie
technicznym.

18 Termomodernizacj a 
budynku szkolnego 
przy ul. Nowej 3 w 
Zdzieszowicach 
(OŚiGW)

1.968.005,76/
538.600,00*

środki własne 
+ środki 

Aglomeracji 
Opolskiej

rok
2016-2020

Kontynuacja 
realizacji tego 
zadania

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki 
obiektu.

19 Wykonanie 
klimatyzacji w salach 
zabaw, jadalni i kuchni 
w P P n r 2

16.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu dzieci w 
placówce oraz 
pracy
pracowników
obsługi
przedszkola.

20 Wykonanie 
klimatyzacji w 2 
salach zabaw i 
magazynie 
spożywczym w P-5

25.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu dzieci w 
placówce oraz 
chłodzenia 
produktów 
żywnościowych 
w magazynie.

21 Termomodernizacj a 
budynku P-6 -  
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo- 
kosztorysowej -

40.000,00 środki własne rok
2020-2023

Wykonanie
dokumentacji

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki
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L P N azwa zadania
Ogólny koszt 

inwestycji Źródła
finansow ania

Data
rozpoczęcia

/zakończenia
Zakres rzeczowy

Celowość
planowania zadania

(OŚiGW) obiektu.

22 Wykonanie
klimatyzacji

55.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie 
klimatyzacji w 
pomieszczeniach 
Żłobka
Samorządowego 
w Zdzieszowicach

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu dzieci w 
żłobku.

23 Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego 
w Oleszce -  fundusz 
sołecki wsi Oleszka 
oraz Jasiona

19.428,60 środki własne rok 2020 Zagospodarowani 
e terenu 
rekreacyjnego

Zagospodarowan
ie tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

24 Budowa budynku 
wielofunkcyjnego w 
Januszkowicach: 
zagospodarowanie 
terenu wokół budynku 
-  fundusz sołecki wsi 
Januszkowice

34.796,40 środki własne rok 2020 Zagospodarowani 
e terenu wokół 
budynku

Zagospodarowan
ie tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

25 Zagospodarowanie 
działki nr 285/1 km 
Rozwadza przy ul. 
Szkolnej - fundusz 
sołecki wsi Rozwadza

99.478,38 / 
36.996,40*

środki własne rok 2017- 
2020

Kontynuacja
zagospodarowania
przedmiotowej
działki

Zagospodarowan
ie tej działki
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

26 Zagospodarowanie 
działki nr 509/2 przy 
ul. Leśnej w 
Zdzieszowicach

87.000,00 środki własne rok
2019-2020

Zagospodarowani 
e terenu działki

Zagospodarowan 
ie tego terenu 
stanowi 
przedmiot 
wniosków 
mieszkańców 
osiedla. Dotyczy 
działki przejętej 
w ostatnim czasie 
przez Gminę.

27 Przebudowa drogi 
transportu rolnego na 
dz. nr 192/2 w Oleszce 
-  na odcinku od dz. nr 
82 do dz. nr 214

65.000,00 środki własne rok 2020 Przebudowa drogi 
transportu rolnego

Rozwiązanie
problemu
odwodnienia
przedmiotowej
drogi stanowi
przedmiot
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L P Nazwa zadania
Ogólny koszt 

inwestycji Źródła
finansow ania

Data
rozpoczęcia

/zakończenia
Zakres rzeczowy Celowość

planowania zadania

postulatów
mieszkańców
sołectwa
Oleszka.

28 Zagospodarowanie 
terenu przylegającego 
do budynku 
samorządowego na 
Starym Osiedlu -  dz. 
689/2 w
Zdzieszowicach

125.000,00 środki własne rok 2020 Zagospodarowani 
e terenu
przylegającego do 
budynku

Zagospodarowan
ie tego terenu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
osiedla.

29 Wykonanie 
klimatyzacji w sali 
spotkań w budynku 
wielofunkcyjnym -  
fundusz sołecki wsi 
Krępna

20.000,00 środki własne rok
2020

Wykonanie
klimatyzacji

Inwestycja ma na 
celu zapewnienie 
właściwych 
warunków 
pobytu
użytkowników 
sali spotkań w 
budynku
wielofunkcyj nym 
wKrępnej.

30 Dotacja celowa z 
budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 
jednostek 
niezaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych:
1) dofinansowanie 
osobom fizycznym i 
wspólnotom 
mieszkaniowym 
kosztów inwestycji 
służących ochronie 
powietrza (OŚiGW)

85.000,00 środki własne rok
2020

Dotacja osobom 
fizycznym i 
wspólnotom 
mieszkaniowym

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery.

* dotyczy kwoty finansowania w roku 2019



Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej 
Gminy Zdzieszowice na 2020 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2020 roku 
zadań remontowych w Gminie Zdzieszowice

L P Nazwa zadan ia / kwota Uzasadnienie celowości planowania zadania

1 . Remonty cząstkowe 
dróg -80.000

Publiczne gminne drogi corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby 
zachować należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno 
poprzez użytkowanie jak również warunki atmosferyczne dlatego remonty 
należy prowadzić na bieżąco.

2 Naprawy chodników w 
mieście i gminie- 20.000

Chodniki na terenie miasta i gminy corocznie wymagają uzupełnień i napraw, 
aby zachować należyty ich stan. U bytki, wyrwy, załamania i nierówności są 
spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również warunki 
atmosferyczne dlatego naprawy należy prowadzić na bieżąco.

3 Naprawy awaryjne 
dróg-25.000

Na terenie miasta i gminy zdarzają się zapadnięcia dróg, które są 
spowodowane złym stanem technicznym ( nieszczelności) infrastruktury 
wod-kan oraz wysokim stanem wód gruntowych . Tego typu zapadnięcia 
należy usuwać w trybie awaryjnym .

4. Remont cząstkowy 
dróg- 30.000

drogi wewnętrzne corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować 
należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno poprzez 
użytkowanie jak również warunki atmosferyczne dlatego remont należy 
prowadzić na bieżąco

5. Remont przystanków w 
gm inie-10.000

Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których 
efektem są zniszczone przystanki autobusowe. Niejednokrotnie nie da się 
ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty zdewastowanego mienia 
ponosi gmina.

6. Zakup usług 
remontowych- rożne 
usługi remontowe w 
rozdz. 70004 i 70005 - 
193.000

Posiadane przez gminę zasoby mieszkań socjalnych, komunalnych jak 
również innych lokali użytkowych wymagają przeprowadzania na bieżąco 
remontów i napraw.

7. Zakup usług 
remontowych, - 
remonty planowane w 
dz. 75023-97.000

Remonty zaplanowano w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zdzieszowice 
celem zachowania obowiązujących wymogów oraz stanu estetycznego

8. Zakup usług 
remontowych w dz.801 
rozdz.80101 i 80104- 
798.800

Remonty placówek szkolnych i przedszkolnych muszą być prowadzone na 
bieżąco celem zachowania odpowiednich warunków lokalowych jak również 
spełnienia wszystkich zaleceń organów kontrolnych

9. Konserwacja
oświetlenia
chodnikowego ( niskie)- 
108.000

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić 
jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.
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9. Konserwacja 
oświetlenia 
chodnikowego 
( wysokie)- 94.000

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić 
jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.

10. Remont zniszczonego 
oświetlenia -  20.000

Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których 
efektem są zniszczone lampy uliczne. Niejednokrotnie nie da się ustalić 
sprawców zniszczeń i tym samym koszty napraw zdewastowanego mienia 
ponosi gmina.

11. Różne remonty na 
terenie gminy -  50.000

Utrzymanie należytego stanu infrastruktury wymaga prowadzenia bieżących 
napraw i remontów np( remonty ławek , urządzeń zabawowych, ogrodzeń 
terenów itp.)

12. Remont kanalizacji 
deszczowej w mieście i 
gminie -20.000

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej często ulega awariom w związku z 
czym niezbędnym jest zabezpieczenie środków na jej remont
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Załącznik nr 3
do usadnienia do projektu uchwały budżetowej 
Gminy Zdzieszowice na 2020 r.

Uzasadnienie do udzielanych z budżetu 
Gminy Zdzieszowice dotacji w 2020 roku

L P Kwota dotacji
Inform acja o dotacji

1 170.000,00

Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
-  dotacja dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie 
zadania,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od Stacji Orlen do 
granicy obszaru zabudowanego Zdzieszowice w kierunku Krapkowic „

2 600.000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -  
dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. 
Udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola jest zagwarantowane przepisami.

3 5.000,00 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -  dotacja dla Gminy 
Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i 
utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach

4 20.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na 
rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych ( imprezy integracyjne , 
rehabilitację) Dotacja z przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.

5 20.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom nie nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych Dotacja przeznaczona jest na wykonanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej poprzez ; świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i 
chorym .Na te usługi potrzeby ciągle wzrastają- problemem staje się zapewnienie 
opieki osobom starszym, których na terenie gminy jest coraz więcej Dotacja ma na 
celu zapewnienie tego rodzaju usług niezbędnych dla potrzebujących. Dotacja z 
przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.

6 85.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ; 
dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów 
inwestycji służących ochronie powietrza. Realizacja tego zadania ma na celu udział 
gminy w szeroko pojętej ochronie środowiska.

7 1.395.000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -  MGOKSiR. 
Dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną, sportową prowadzoną dla 
mieszkańców Gminy Zdzieszowice .Zadania realizowane przez MGOKSiR 
stanowią zadania własne gminy.

8 853.000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki. 
Dotacja przeznaczona jest na statutową działalność biblioteki oraz filii wiejskich tj. 
przede wszystkim gromadzenie i wypożyczanie książek .

9 1.378.000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -  MGOKSiR. 
Dotacja przeznaczona jest na działalność sportową i rekreacyjną prowadzoną dla 
mieszkańców Gminy Zdzieszowice. Zadania realizowane przez MGOKSiR
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L P Kwota dotacji Inform acja o dotacji

stanowią zadania własne gminy.

10 10.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Na 
terenie Gminy Zdzieszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące 
idee współzawodnictwa .Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i 
uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.

11 360.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie 
Gminy Zdzieszowice. Na terenie Gminy Zdzieszowice działa wiele klubów 
sportowych, które skupiają w swoich szeregach dzieci i dorosłych .Drużyny 
zrzeszone w klubach osiągają bardzo dobre wyniki w skali regionalnej jak również 
niektóre w skali kraju. Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i 
uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.
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Zdzieszowice, dn. 06.11.2019r.

M ateria ł inform acyjny do pro jek tu  budżetu na 2020r.

Szczegółowy wykaz planowanych do nabycia w 2020r. 
nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu

Wykaz p lanow anych  n ieruchom ości do n abycia  do zasobu  komunalnego w  2020r

Miejscowość Nr działki Powierzchnia 
w m2 Położenie działki Planowana 

kwota nabycia
Cel nabycia

Zdzieszowice 236 210 Przy ulicy Miarki 
w Zdzieszowicach 8935,00 zł

Regulacja gruntu 
pod placem zabaw 

dla dzieci

Zdzieszowice 237 260 Przy ulicy Miarki 
w Zdzieszowicach 11065,00 zł

Regulacja gruntu 
pod placem zabaw 

dla dzieci
SUMA 20 000,00 zł

Sporządził: Michał Kilisz



Zdzieszowice, dn. 06.11,2019r.

M ateria ł inform acyjny do projektu  budżetu  na 2020r.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2020r. 
nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu

Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2020r.

M iejscowość N r działki
Pow ierz 
chnia 
w m2

Położenie szczegółowe  
nieruchomości

Planowana 
kwota do 

uzyskania ze 
sprzedaży

Cel sprzedaży:

Zdzieszowice 2687/4 924
Działka budowlana w rejonie 

ulicy Bocznej w  Zdzieszowicach
60 100 zł Pod zabudowę mieszkniową jednorodzinną

Zdzieszowice 2687/5 790
Działka budowlana w rejonie 

ulicy Bocznej w  Zdzieszowicach
51 400 zł Pod zabudowę mieszkniową jednorodzinną

Zdzieszowice 2687/6 790
Działka budowlana w rejonie 

ulicy Bocznej w  Zdzieszowicach
51400 zł Pod zabudowę mieszkniową jednorodzinną

Zdzieszowice 2687/10 790
Działka budowlana w  rejonie 

ulicy Bocznej w  Zdzieszowicach
51 400 zł Pod zabudowę mieszkniową jednorodzinną

Zdzieszowice
części działki 

2663/3
ok.

3000

Działka budowlana przy 
skrzyżowaniu ulic Gówy Św. 

Anny i Lipowej 
w Zdzieszowicach

300 000 zł Na cele handlowe

Suma 514 300,00 zł

Sporządził: Michał Kilisz



W Y K A Z
zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w 2020 r.

dz. rozdz. Treść Plan Uwagi
i 2 3 4 5 6

700 Gospodarka mieszkaniowa 257.357,75

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 125.000,00

Wydatki maiatkowe 125.000,00

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 125.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
ljtermomodernizacja budynku przy ul. Plac 1 
Maja 16 ( OŚiGW)

125.000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132.357,75

Wydatki maiatkowe 132.357,75

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 132.357,75

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
ljtermomodernizacja budynku przy ul. Filarskiego 
19-  etap I (  OŚiGW)

132.357,75

801 Oświata i wychowanie 228.942,25

80101 szkoły podstawowe 188.942,25

Wydatki maiatkowe 188.942,25

1 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 188.942,25

1 jprogramy finansowane z udziałem środków , o 
których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3, w części 
związanych z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego -  dofinasowanie Projektu 
„Termomodernizacja budynku szkolnego przy 
ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach ( OŚiGW) -  
segment G” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

188.942,25



2

6059
w tym:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
-wkład własny -  (OŚiGW)

188.942,25

80104 Przedszkola 40.000,00

Wydatki maiatkowe 40.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 40.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
ljtermomodernizacja budynku P-6 -  wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (OŚiGW)

40.000,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 422.000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.000,00

4300

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług pozostałych
a)likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie
gminy Zdzieszowice ( OŚiGW)

10.000,00

10.000,00
10.000.00

10.000,00

90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 210.000,00

4300

Wydatki bieżące 
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1) wy datki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup usług pozostałych 
a)utrzymanie zieleni ( OŚiGW)

210.000,00

210.000,00
210.000,00

210.000,00

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 85.000,00

Wydatki maiątkowe 85.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85.000,00

6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 
l)dofinansowanie osobom fizycznym i

85.000. 00

85.000. 00
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wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza ( OŚiGW )

90095 pozostała działalność 117.000,00

Wydatki bieżące 117.000,00
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 117.000,00
1 jwydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

117.000,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia
ajzakup nasadzeń -  drzew i krzewów (OŚiGW)

65.000,00

4300 zakup usług pozostałych
a)wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)

52.000,00

Ogółem: 908.300,00

Zdzieszowice 2019-11 -08



MIEJSKA I GMINNA 
b ib l io t e k a  p u b l ic z n a
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NIM 749-17-49-388 
REGON: 530581452

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszov 
S E K R E T A R I A T  

WPŁYNĘŁO

1 n o  a , ‘TiR
!l 0  5 0 '  4 Ü I J

Zdzieszowice,

Uość zał. _ -Podpis

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto P R Z Y C H O D Y  O G Ó Ł E M
Plan na 2019 rok

Przewidywane 
wykonanie na 

31.12.2019
Plan na 
2020 rok

824694 800 344 861 500

701 Wpływy z usług 8 300 8 300 8 300

- usługi ksero 5 500 5 500 5 500

- usługi informatyczne 2 500 2 500 2 500

- upomnienia 300 300 300

742 Dotacja na działalność bieżącą 811 639 787 139 853 000

7 4 2 -0 i - Dotacja z Urzędu Miejskiego 799 400 774 900 853 000

742-02 - Dotacja z Biblioteki Narodowej 12 239 12 239 0

760 Pozostałe przychody finansowe 4 755 4 905 200

760-01 Przychody za terminowe opłacanie podatku 100 100 100

760-02 Sprzedaż książek 0 150 100

760-03 Odszkodowanie 4 655 4  655 0

100/130 środki pieniężne na 01.01.2019 10250 10 250 0

Ogółem 834 944 810 594 861 500
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Konto KOSZTY OGÓŁEM
Plan na 2019 rok

Przewidywane 
wykonanie na 

31.12.2019
Plan na 
2020 rok

834 944 810 594 861 500

401/012 środki trwale amortyzowane jednorazowo 9 655 9 655 5 000

401/014 zakup książek 40000 40 000 40 000

401/014 zakup książek- Biblioteka Narodowa 12239 12 239 0

402 zużycie materiałów 22 300 22 000 22 000

prasa 7 300 7 000 7 000

Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, 
tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne) 15 000 15 000 15 000

403 zużycie energii 46 800 46 800 52 500

Zużycie wody 500 500 500

energia elektryczna 19 000 19 000 24 700

energia cieplna i gaz 27 300 27 300 27 300

404 usługi obce 6 000 4 000 6 000

Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe 6 000 4 000 6 000

405 podróże służbowe 2 000 1000 2 000

406 pozostałe usługi obce 109650 88 600 106 700

Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka 
profilaktyczna, przesyłka listów i inne) 43 950 27 000 43 000

Odprowadzanie ścieków 500 400 500

czynsze 42 000 42 000 42 000

Usługi informatyczne 12 500 11 000 12 500

monitoring 1 700 1 700 1 700

szkolenia i doskonalenie zawodowe 2 000 1 500 2 000

Spotkania autorskie 7 000 5 000 5 000

407 wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa) 470 000 470 000 507 000

408 składki na ubezpieczenie społeczne 81 000 81 000 83 500

409 składki na FP 11000 11000 12 000

410 usługi bankowe 1000 1 000 1000

411 ubezpieczenie biblioteki 4 000 4 000 4 000

412 świadczenie urlopowe 12 100 12 100 12 600

413 Świadczenia na rzecz pracowników 7 200 7 200 7 200

ekwiwalent za odzież 5 600 5 600 5 600

zwrot kosztów zakupu okularów 1 600 1 600 1 600

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Patrycja m yszcz

D Y R E K T O  R
liejskiej i Gminnej Biblioteki Publiczne] 

w Zdzieszowicach n

] m ' m
mgr inw Anna Maciblek
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MIEJSKA I GMINNA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

ul. B. Chrobrego !8 
47-330 ZDZIESZOWICE. 

NIP: 749-17-49-388 
REGON' 530581452 

Informacja uzupełniająca

wyszczególnienie Planowane na początku roku 2020 Planowane na koniec roku 2020
Środki pieniężne w kasie i na rachunku 13 000,00 8 300,00
Należności 0,00 0,00
w tym:
wymagalne 0,00 0,00
Zobowiązania 3 000,00 3 000,00
w tym:
wymagalne 0,00 0,00

P Y R E K T O R

Strona 1



0 m i e j s k a  i g m i n n a  
b ib i  i o t e k a  p u b l i c z n a

ul B. Chrobrego 18 
,1 7.330 ZDZIESZOWICE 
r N|P. 749-17-49-388

R iehiadoolanu finansowego

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego 

wykonania za rok 2019.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup komputera do czytelni 

oraz biurka do Wypożyczalni dla Dzieci.

konto 402 - zużycie materiałów. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2019

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna ) 

uwzględniając podwyżkę cen energii o 30%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano zgodnie z zawartą umową, nie zakładając 

podwyżki ceny.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział 

pracowników w szkoleniach.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do 

roku 2019.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). Zaplanowano na poziomie środków planowanych na rok 2019. W 

roku 2020 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej 

wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa prawnego, dostęp do kursów e-learningowych językowych 

(angielski, niemiecki, francuski, wioski) i specjalistycznych (fotografia123) oraz niezrealizowany w roku 

2019 z powodu uszkodzonego dachu budynku remont zalanych pomieszczeń MiGBP w Zdzieszowicach.

Konto 407 - wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia Plan na rok 2020 rok

Wynagrodzenie dla 12 pracowników 453 000,00

Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej 35 000,00
Nagroda jubileuszowa (2 osoby) 19 000,00

Razem 507 000,00

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od środków posiadanych na wynagrodzenia oraz 

nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń 200zł w przeliczeniu na 

pełny etat oraz dodatku stażowego dla pracowników.



Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na porównywalnym poziomie jak w roku 2019.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - czterem 

pracownikom zostanie zwrócony koszt zakupu okularów, ekwiwalent odzieżowy zaplanowano na takim 

samym poziomie jak w roku 2019.

D Y R E K T O R
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

vy^dzięjszowicaah



Projekt BłŹnu F ina n a n w a g n  rj? rnk  20f 
Miejsko-Gminnego Ośrodka K riitury^^rtu i Rej 

w Zdzieszowicach
w pełnych złotych

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego 
Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

JhiZĄU MIEJSKI w Zdzieszowicach
~K~R E T A R I A T
WPŁYNĘŁO

2019
Nr w rej..

K onto W iersz W yszczeg ó ln ien ie Plan 2019 P rzewidywane 
wykonanie 
Planu 2019

PR O JEK T
PLANU

2020
A Przychody 1 399 700,00 1 399 700,00 1 625 062,00

701 l Przychody ze sprzedaży usług : 79 700,00 79 700,00 79 700,00
1] przychody z działalności statutowej 58 200,00 58 200,00 58 200,00
2] pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp__ 21 500,00 21 500,00 21 500,00

740 II Dotacje ogółem: 1 320 000,00 1 320 000,00 1 545 362,00
1) Dotacja na działalność bieżącą 1 320 000,00 1 320 000,00 1 545 362,00

B Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+ V+ VI+ VII) 1 398 500,00 1 398 500,00 1 623 862,00
400 1 Amortyzacja 0,00 0,00 0,00

1)
za ku p  pozosta łych ś ro d kó w  trw ałych  am o rtyzo w an ych  jed n o razo w o 0,00 0,00 0,00

401 II Zużycie materiałów i energii 157 051,00 157 051,00 202 051,00
Zużycie materiałów w tym: 82 778,00 82 778,00 105 910,00

1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp.... 10 774,00 10 774,00 20 400,00

2) materiały na działalność klubów i świetlic 11 710,00 11 710,00 14 850,00

3) materiały na działalność sekcji,grup, zespołów 7 250,00 7 250,00 14 260,00

4) m ateria ły  b u d o w lan e, te c h n ic zn e ,ko n s e rw a to rs k ie ,czę śc i za m ie n n e  itp... 22 700,00 22 700,00 22 700,00

5) z a k u p  p r z e d m io t ó w  n is k o c e n n y c h 22 000,00 22 000,00 22 000,00

6) p o zo sta łe  m a te ria ły  m .in . m a teria ły  biurow e, środki czystości itp.. 8 344,00 8 344,00 11 700,00
Zużycie energii w tym: 74 273,00 74 273,00 96 141,00

1) energia elektryczna 20 683,00 20 683,00 26 888,00
2) energia cieplna 52 208,00 52 208,00 67 871,00

, .......3) zużycie wody .ścieki 1 382,00 1 382.00 1 382,00
' 4 6 2. ' III Usługi obce 441 058,00 441 058,00 558 698,00

1) usługi o b c e  z w ią z a n e  z  o rg an izac ja  im p rez  w ystaw , spektakli Itp ... 353 900,00 353 900,00 462 500,00

2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup 39 510,00 39 510,00 48 550,00

3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie 13 000,00 13 000,00 13 000,00

4)
po zo sta łe  usługi m .in . transportow e, na jm u, nadzoru , pocztow e , bankow e, 
te le fo n iczn e ,in tern e to w e ,d ro b n e  n ap raw y , p raw n icze  itp.. 34 648,00 34 648,00 34 648,00

403 IV Podatki i opłaty 30 658,00 30 658,00 30 658,00
1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu 30658,00 30 658,00 30658,00

404 V Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 627 185,00 627 185,00 680 917,00

1) wynagrodzenie osobowe 571 185,00 571 185,00 627 917,00

w tym: odprawy emerytalne 18 846,00 18 846,00 15 651,00
w tym :nagrody jubileuszowe 16 344,00 16 344,00 32 920,00

2) wynagrodzenie bezosobowe 56 000,00 56 000.00 53 000.00
405 VI Jbezpleczenla społeczne I Inne świadczenia 133 748,00 133 748,00 142 738,00

1) Z U S -p ra c o d a w c a  od w yn a g ro d ze ń  osobow ych  i bezosob ow ych 107 566,00 107 566,00 116 391,00

2) świadczenia urlopowe 14 137,00 14 137,00 14 302,00

3) nne świadczenia 12 045,00 12 045,00 12 045,00

406-409 ^ l l Pozostałe koszty rodzajowe 8 800,00 8 800,00 8 800,00

1)
>ozostałe ko szty  ro d za jo w e  m .in . u b e zp iec zen ie  , n agrody  fin a n so w e ,p o d ró że  

s łużb ow e Itp ... . 8 800,00 8 800,00 8 800,00

751 c Koszty finansowe 100,00 100,00 100,00

761 D Pozostałe koszty operacyjne 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

00 E Podatek dochodowy 1 0 0 0 , 0 0 1 0 0 0 , 0 0 1 0 0 0 , 0 0

Ogółem koszty  bieżące 1 399 700,00 1 399 700,00 1 625 062,00

4 0 0 /Am ortyzacja 3 7  2 0 8 ,0 0 3 7  2 0 8 ,0 0 3 7  208 ,0 0

760 Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 6 165,00 6 165,00 6 165,00



Inform acje uzupełniające

Wyszczególnienie Planowane 
na początek roku

Planowane 
na koniec roku

VIII Środki pieniężne w kasie i na rachunku 25 000,00 25 000,00
IX Należności 1 000,00 1 000,00

w tym :
wymagalne 0 ,00 0 ,00

X Zobowiązania 78 000,00 78 000,00
w tym:
wymagalne 0 ,00 0,00

XI Zaliczki na dostawy i usługi 3 000,00 3 000,00

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Sporty i Rekreacji w Zdzieszowicach

ul. Powstańców Śl. 7 
47-330 Zdzieszowice 

NIP" 749-17-96-761



Objaśnienia do projektu planu finansowego 2020 r. 

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

Rozdział 92109 -  Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Przychody

Konto 701 -  przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku

Konto 401 -  zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, 
cieplna ) uwzględniając podwyżkę cen o 30%. W związku z dużym zainteresowaniem 
naszymi zajęciami i utworzeniem nowych grup , jak również poszerzeniem naszej oferty imprez 
kulturalnych zwiększono koszty o kwotę 19.776,00 na powyższą działalność . Pozostałe 
zakupy zaplanowano na poziomie roku 2019.

Konto 402 -  usługi obce. W związku z planowaniem uczestniczenia w przeglądach i konkursach 
tanecznych naszych grup , zwiększono koszty usług obcych na działalność sekcji, zespołów, 
grup o kwotę 9.040,00 zł. Ponadto zwiększono koszty usług związanych z organizacją imprez o 
kwotę : 108.600,00zł w związku z poszerzeniem oferty imprez. Zabezpieczono również kwoty :
180.000. 00 zł na obchody Dni Zdzieszowic a na współpracę : ze sołectwami kwotę 70.000,00 zł, 
w tym zabezpieczono kwotę 40.000,00zł na organizację Konkursu Kołocza Śląskiego a na 
współpracę ze samorządami osiedli kwotę :30.000,00zł ( założono zwiększenie o kwotę
2.000. 00zł na organizację festynów dla poszczególnych osiedli i sołectw w stosunku do roku 
2019). Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki 
cen y .

Konto 403 -  podatki i opłaty . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019

Konto 404 -  wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia osobowego pracowników o 
kwotę 200 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Natomiast 
dla 3 osób podniesiono wynagrodzenie do planowanego najniższego wynagrodzenia na rok 
2020. Osobom zatrudnionych na umowach zleconych podniesiono odpowiednio stawkę 
godzinową do najniższej planowanej krajowej tj 17,00zł

Konto 405 -  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z 
obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 -  pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do 
roku 2019.

2019.

Koszty

ft!iejskO'Gminny Ośrodek 
kultury Sportu i Rskrenejs w Zdilsszowioĉ  

ul. Powstańców Śl. 7 
47-330 Zdzieszowice 

NIP” 749 - 17-96-761



Załącznik Nr 1
do Działu 921

M-GOKSiR w Zdzieszowicach 
PROJEKTKALENDARZA IMPREZ -  KULTURA 2020

Lp. Termin Nazwa imprezy

1. styczeń KONCERT NOWOROCZNY

2. styczeń XXVIII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

3. luty Ferie zimowe 
(blok imprez)

4. styczeń - maj Zimowo-Wiosenny 
Salonik Artystyczny

5. styczeń,
marzec-
czerwiec

+
wrzesień-
listopad

Teatr dla Najmłodszych 
(cykl widowisk teatralnych dla dzieci)

6. luty WALENTYNKI

7. marzec DZIEŃ KOBIET

8. marzec 65 .OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 
(Eliminacje M-G)

9. kwiecień Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski 
Gminny Kiermasz Wielkanocny

10. kwiecień
XXVII Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski 

Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV



11. maj Święto Konstytucji 3 Maja

12. maj X Spotkanie z Kulturą Śląska

13. maj Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski 
Przedszkolaków

14. czerwiec Dzień Dziecka 
(festyn - blok imprez)

15. czerwiec Dni Zdzieszowic 
(Festyn)

16. lipiec LATO W MIEŚCIE 
(cykl imprez)

17. sierpień/
wrzesień

Dzień Seniora

18. wrzesień/
listopad Jesienny Salonik Artystyczny

19. listopad Narodowe Święto Niepodległości

20. listopad XXII Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki 
„Przedszkolak52020”

21. grudzień MIKOŁAJ

22. grudzień W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 
(świąteczny salonik artystyczny)

23. grudzień GMINNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

24. cały rok Wydarzenie teatralne

25. cały rok Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi



26. cały rok Wystawy

27. 2x w roku Warsztaty dla młodzieży i dorosłych

28. Cały rok Współorganizacja imprez
(m.in. z sołectwami, radami osiedli Zdzieszowic, szkołami, przedszkolami i

innymi organizacjami itp.).

O prać. L. M y c zk a



Załącznik nr 2

do dz. 921

Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach 
Planowane koszty poszczególnych „ARA” na rok 2020

Lp. Wyszczególnienie Przewidywane koszty 
roku 2019

Planowane koszty 
na rok 2020

1. Sekcja tańca nowoczesnego Junipax 23 350 28 300

2. Hip-HOP 13360  ̂ _ ■ 15 360

3. Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny” 13 174 . , 13923 - -

4. Grupa teatralna 14 100 14 800 ;

5. Sekcja muzyczna 1000 1 000

6. Zespół Śpiewaczy 
„Przyjaźń”

5 978 5 978

7. Grupa obrzędowa „Krampskie Bery” 3 000 5000

8. Sekcja plastyczna 50 259 66 825

9. Studio Piosenki 17100 ' 17 200

10. Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny” VVv:-Y7/: 5 000 5 000

11. Sekcja Fotograficzna YYY 5300 . 6 378

Razem 151621 179 764

•v -" *J$ko~Gminny Ośrodek 
i Spodi? i ftekmacji w Zdziesiowicach 

uL Powstańców ŚI.7 
47-330 Zdzieszowice 

NIP: 74-9-17-96-761

D Y

m gr E&mffE Szymaind»



Załącznik Nr 3
do dz. 921

Miejsko-Gminny Ośrode^ (
Kul tury Sportu i Rekreacji w ZtaHOWłcacn

ul. Powstańców S I  7 

47-330 Zdzieszowice 
kup-749-17-96-761

Planowane koszty na rok 2020 
Prowadzenia Klubów i Świetlic

Lp. W yszczególnienie
Przewidywany Koszt roku 2019 Planowane koszty roku 2020

1 Świetlica Januszkowie 23 213,00 27 924,00

2 Świetlica Rozwadza 29 951,00 32 834,00

3 Świetlica Korfantego- 
Kościuszki

25 813,00 27 913,00

4 Świetlica Jasiona 13 514,00 5 000,00

5 Świetlica Żyrowa 22 026,00 24 346,00

6 Klub Piastów 45 744,00 38167,00

Ogółem 160 261,00 156 184,00

m gr EdwtSrd Srm tainda



Mi©jsk©»<Sminsiy Ośrodltk 
Kultury Sportu I Rekreacji w Zdsieszowiud

y|. powstańców Śl 7 
47-330 Zdzieszowice 

IN!! P’" 749-17-96-761 Załącznik Nr 4 
do dz. 921

Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów imprez na rok 2020
przez

Przewodniczących Zarządu Osiedli i Sołtysów Gminy Zdzieszowice.

I. Planowane koszty imprez kulturalnych dla działań Samorządu Osiedli

Lp. Samorząd Osiedla 2019 r. 2020 r.
1. „Stare Osiedle” 3 000,00 5 000,00
2. „PIASTÓW I” 3 000,00 5 000,00
3. „PIASTÓW II” 3 000,00 5 000,00
4. „Stara Część Miasta” 3 000,00 5 000,00
5. „Akacjowa -  Zielona” 3 000,00 5 000,00
6. „ Kościuszki -  Korfantego” 3 000,00 5 000,00

Razem 18 000,00 30 000,00

II. Planowane koszty imprez kulturalnych dla działań Sołectw

Lp. Sołectwo 2019 r. 2020 r.
1. Rozwadza 3 000,00 45 000,00
2. Januszkowice 3 000,00 5 000,00
3. Oleszka 3 000,00 5 000,00
4. Krępna 3 000,00 5 000,00
5. Żyrowa 30 000,00 5 000,00
6 . Jasiona 3 000,00 5 000,00

Razem 45 000,00 70 000,00

D Y R K f o  r

Szymainda



URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach

Projekt Planu finansowego na rok 2020 s  E wpłynęło' a t
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreac

D zia ł 926 - K u ltu ra  F izyczna
R o zd zia ł 92605 - Z adan ia  w  zakres ie  ku ltu ry  fizyczne j

w Zdzieszowicach
1 0 -10- 2010

Nr w rej.. 
Ilość za ł,. .Podpis

K onto W iersz W yszczeg ó ln ien ie Plan 2019 Przewidywane 
wykonanie 
Planu 2019

PR O JEK T
PLANU

2020
A Przychody 1 626 997,00 1 626 997,00 1 841 725,00

701 i Przychody ze sprzedaży usług: 263 668,00 263 668,00 163 668,00
i przychody z działalności statutowej 211 000,00 211 000,00 111 000,00

w tym : przychody z kąpieliska 201 157,00 201 157,00 100 000,00

2] pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp... 52 668,00 52 668,00 52 668,00
740 II Dotacja ogółem: 1 342 000,00 1 342 000,00 1 678 057,00

D Dotacja na działalność bieżącą 1 342 000,00 1 342 000,00 1 678 057,00
760 III Pozostałe przychody operacyjne 21 329,00 21 329,00 0,00

B Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+ V+ VI+ VII) 1 622 597,00 1 622 597,00 1 841 025,00
400 I Amortyzacja 21 350,00 21 350,00 0,00

D
za ku p  pozosta łych ś ro d kó w  trw ałych  am o rtyzo w an ych  jed n o razo w o 21 350,00 21 350,00 0,00

401 li Zużycie materiałów i energii 423 957,00 423 957,00 507 241,00
Zużycie materiałów w tym: 155 008,00 155 008,00 163108,00

D m a te ria ły  na  oprawę im prez 9 700,00 9 700,00 15 300,00

2) materiały na działalność sekcji rekreacyjnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00

3) m a teria ły  bud o w lan e  , te c h n ic zn e , konserw atorsk ie .częśc i za m ie n n e  itp.. 115 808,00 115 808,00 115 808,00

4) zakup przedmiotów niskocennych 12 000,00 12 000,00 12 000,00

5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp.. 13 000,00 13 000,00 15 500,00
Zużycie energii w tym: 268 949,00 268 949,00 344 133,00

D energia elektryczna 130 728,00 130 728,00 169 947,00
2) energia cieplna 119 883,00 119 883,00 155 848,00
3) zużycie wody .ścieki 18 338,00 18 338,00 18 338,00

402 III Usługi obce 227 012,00 227 012,00 299 772,00
D obce usługi remontowe 90 100,00 90 100,00 150 000,00

2) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych 38 490,00 38 490,00 48 400,00

3) usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych 21 550,00 21 550,00 24 500,00

4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie 24 000,00 24 000,00 24 000,00

5)
p ozosta łe  usługi m .in . d ro b n e  n a p raw y .b an ko w e, p o c zto w e ,n ad zo ru ,ko m u n aln e , 
te lefon iczne, in te rn e to w e ,p ra w n ic ze  itp.. 52 872,00 52 872,00 52 872,00

403 IV Podatki i opłaty 65 000,00 65 000,00 65 000,00
1) podat. od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu 65 000,00 65 000,00 65 000,00

404 V Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 707 345,00 707 345,00 777 146,00
1) wynagrodzenie osobowe 578 445,00 578 445,00 618 097,00

w tym :nagrody jubileuszowe 8 850,00 8 850,00 16100,00

2) wynagrodzenie bezosobowe 128 900,00 128 900,00 159 049,00

405 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 160 433,00 160 433,00 174 366,00

1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 130 930,00 130 930,00 144 402,00

2) świadczenia urlopowe 13 523,00 13 523,00 13 984,00

3) nne świadczenia 15 980,00 15 980,00 15 980,00

406-409 VII Pozostałe koszty rodzajowe 17 500,00 17 500,00 17 500,00

1 )
sozostałe  koszty  ro d za jo w a  m . in. d e le g a c ja  sędziow skie , w p isow e, 
jb e z p le e z e n la , p o d ró że  s łu żb o w e, I t p , .... 1 7  5 0 0 , 0 0 1 7  5 0 0 , 0 0 1 7  5 0 0 , 0 0

751 c Koszty finansowe 100,00 100,00 100,00
761 D Pozostałe koszty operacyjne 2 800,00 2 800,00 100,00
871 E Podatek dochodowy 500,00 500,00 500,00

Ogółem koszty  bieżące 1 625 997,00 1 6 2 5  997,00 1841  725,00

400 Amortyzacja 188 251,00 188 251,00 188 251,00
760 Pozostałe p rz y c h o d y  op e ra cy jn e  (pokryc ie  am ortyzac ji) 148 448 ,00 148 448 ,00 148 448,00



Projekt Planu działalności inwestycyjnej

Wyszczególnienie PROJEKT PLANU 
2020

VIII Źródło finansowania 100 000,00
z tego:
dotacja celowa inwestycyjna 100 000,00
środki własne 0,00

IX Inwestycje ogółem: 100 000,00
z tego:
Zagospodarowanie terenu przy kortach do tenisa ziemnego 

na stadionie miejskim
20 000,00

Ogrodzenie kortów tenisa ziemnego 80 000,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie Planowane 
na początek roku

Planowane 
na koniec roku

X Środki pieniężne w kasie i na rachunku 25 000,00 25 000,00
XI Należności 3 000,00 3 000,00

w tym:
wymagalne 0,00 0,00

XII Zobowiązania 82 500,00 82 500,00
w tym:
wymagalne 0,00 0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek

tsl Powstańców Śl. 7
47-330 Zdzieszowice 

NiP: 749-17-96-761 '



Objaśnienia do projektu planu finansowego 2020 r.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 -  Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przychody

Konto 701 -  przychody ze sprzedaży usług. Przychody z kąpieliska zaplanowano na poziomie nie 
co niższym niż wykonanie roku 2019, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne, jak 
również otwarcie nowych kąpielisk w miastach ościennych tj. w Leśnicy i Kędzierzynie- Koźlu.

Konto 401 -  zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, 
cieplna ) uwzględniając podwyżkę cen o 30 %. Materiały utrzymano na poziomie porównywalnym 
do roku 2019.

Konto 402 -  usługi obce. W  związku z cieszącą się dużą frekwencją i kontynuacją w roku 2019 
stałych zajęć zwiększono koszty na działalność sekcji rekreacyjnych o 2.950,00 z ł . Ośrodek 
uwzględnił w swoim projekcie planu finansowego również koszty usług remontów. Załącznik nr 3 
przedstawia priorytetowe wykonanie remontów w roku 2020r. Koszt obcych usług związanych z 
organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych zwiększono o 9.910,00 z ł , koszt związany z 
poszerzeniem oferty imprez na rok 2020. Pozostałe usługi obce zaplanowano zgodnie z zawartymi 
umowami nie zakładając podwyżki ceny.

Konto 403 -  podatki i opłaty . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019

Konto 404 -  wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 200 zł, 
powiększając o należne nagrody jubileuszowe . Natomiast wynagrodzenie bezosobowe 
zaplanowano wyższe w związku z planowaniem zatrudnienia dodatkowej kasjerki w sezonie letnim 
na kąpielisko miejskie. .

Konto 405 -  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z 
obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 -  pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 
2019.

Plan działalności inwestycyjnej

W załączniku Nr 4 wyszczególnione są zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2020. Zadania te 
zaplanowane są w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa na kortach tenisa ziemnego .

• Zagospodarowanie terenu przy kortach tenisa ziemnego na stadionie miejskim

• Ogrodzenie kortów tenisa ziemnego

Koszt zadań inwestycyjnych wynosi 100.000,00 zł. Planowane źródło finansowania: otrzymanie 
na realizację tychże zadań - dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Koszty



PROJEKT PLANU
IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH

na rok 2020

Załącznik nr 1
do dz.926

Lp. Nazwa imprezy

1. Noworoczny Turniej Piłki nożnej amatorów (styczeń),

2. Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików (styczeń,luty),

3. „Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, unihokeja , bieg na orientację, laserowy 
paintball, zajęcia rekreacyjne dla dz iec i, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia 
wspinaczkowe, wycieczki (luty),

4. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)

5. Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień)

6. Grand Prix Piłki Nożnej (styczeń -marzec),

7. Wiosenny rajd rowerowy (maj),

8. Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON^maj)

9. Obchody „Dni Zdzieszowic” na sportowo (czerwiec)
• turniej piłki nożnej trampkarzy, młodzików, skrzatów, żaków
• turniej tenisa ziemnego,
• turniej tenisa stołowego
• turniej laserowy paintball

10. „Lato w mieście” lipiec -  sierpień (turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki 
plażowej),

11. Turniej plażowej piłki nożnej (sierpień),

12. Turniej plażowej piłki siatkowej (sierpień)

13. Jesienny rajd rowerowy ( wrzesień ),



-14. Jesienny Cross

15. Grand Prix Piłki Nożnej ( październik-grudzień )

16. Grand Prix Tenisa Stołowego ( październik- grudzień),

17. Bieg Między Pomnikami (listopad),

18. Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (listopad-grudzień)

19. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów ( grudzień).

20. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie przerwy świątecznej

21. Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami, szkołami, zakładami 
pracy i innymi organizacjami.

Opracował : Paweł Gołdyn

ftHajsko-GmSnny Ośrodek
Kultury Sportu S llekreacji w Zdzieszowicach 

u!. Powstańców ŚI.7 
47-330 Zdzieszowice 

NIP: 749-17-96-761



Załącznik Nr 2

do działu 926
$1.7

47 -

Sekcje rekreacyjne MGOKSIR w Zdzieszowicach 
Planowane koszty na rok 2020

Lp. Wyszczególnienie Przewidywany 
Koszt roku 2019

k . “X *
t ' ' ' ,

Planowane koszty 
roku 2020

1. Sekcja tenisa stołowego 6 000
SlliSfltłtiS#

6 000

2. Sekcja wspinaczkowa 
„Kuźnia”

16 000 16 000
‘ '*1 * s

3. Sekcja fitness 4 000 4 000

4. Sekcja JOGA *; a; •; ' 6496 ; '■ /: 7 500

5. Sekcja ZUMBA 5160 5 160

6. Sekcja rekreacyjna- 
Speed Badminton

500 500

Razem 38156 39160



Załącznik nr 3

do działu 926

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Sporty i Rekreacji w Zdzieszowicach 

ul. Powstańców ŚL 7 
47-330 Zdzieszowice 

MSP: 749-17-96-761

Projekt Planu Remontów na rok 2020

Dział 926 - Kultura Fizyczna

1. Remont dwóch szatni w Hali sportowej - 100.000,00zł
( wymiana instalacji sanitarnej, cieplnej, wodnej, zabudowy meblowej, położenie nowych 
kafelków)

2. Wymiana okien na hali sportowej -  50.000,00 zł.

( II- etap wymiany starych nieszczelnych drewnianych okien na obiekcie. Zmniejszy koszt 
ogrzewania obiektu, jak również poprawi estetykę obiektu).

Razem koszt remontów brutto : 150.000,00 zł



Załącznik nr 4
do dz. 926

«Weisko-Gminny Ośrodek ^

m m  sp(Wtu 1 Rekreac|1 wu!. Powstańców SI. 7 
47-330 Zdzieszowice

NIP: 749-17-96-761

Projekt planu działalności inwestycyjnej na rok 2020
w dziale 926

LP Zadanie
r

Źródło finansowania
środki własne dotacja celow a

1. Z agospodarow anie terenu  przy  kortach do 
ten isa  ziem nego na  stadionie m iejskim  

(W ykonanie w iaty  w raz z siedziskam i dla 
zaw odników  -c e l:  popraw a estetyki na 

kortach)

0,00 20.000,00

2. O grodzenie kortów  ten isa  ziem nego 
(U szkodzone ogrodzenie podczas burzy- 

zagraża bezpieczeństw u osób 
przebyw ających na  k o r ta c h )

0,00 80.000,00

S U M A 100 .000 ,00


